
 

 

 

 

เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วนั 
(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกสิถาน – ทาจิกสิถาน – คร์ีกซิสถาน) 

 

 

ทริป...ท่องเท่ียวสู่ 5 ประเทศแห่งเอเชียกลางบนเส้นทางสายไหม 
(เราจัดเที่ยวบินภายใน เดินทางไม่ไกล....ไม่เหน่ือย พกัโรงแรม 4-5 ดาว) 

14 – 28 พ.ค. 2563 / 28 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2563 
170,000.- บาท 

อลัมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบอลัมาตี – อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ –  
คีวา (อุซเบกสิถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกสิถาน) – อสิตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส –  

ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – บิชเคก (คีร์กซิสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา – โทกโม๊ค  
 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



 

 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – อลัมาตี  
 

07.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน R ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร  
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ แอสตาน่า (KC) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงอลัมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเท่ียวบิน KC932 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.10 ชัว่โมง) สายการ
บินมีบริการ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

16.25 น. เดินทางถึงกรุงอลัมาตี ประเทศคาซคัสถาน 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเดินทางสู่กรุงอลัมาตี (Almaty) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศคาซัคสถาน ดินแดนแห่งความหลาก 
หลายทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางแห่งคาราวานคา้ขายอนั
เล่ืองช่ือ น าท่านเท่ียวชมกรุงอลัมาตี อดีตเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานจนถึงปี 1998 ก่อนท่ีจะยา้ยมาเป็น
เมืองอสัตานา น าท่านชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ (Monument of Independence) ซ่ึงสามารถมองเห็นเทือกเขาเทียน
ชานของจีนไดอ้ย่างเด่นชดั  อนุสาวรียแ์ห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเสาหินท่ีสูงมากถึง 46 เมตร  ดา้นบนเป็นรูปป้ันของ 
มนุษยท์องค าขี่เสือด าติดปีก ซ่ึงชาวคาซัคสถานมีความเช่ือว่ามนุษยท์องค านั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ได้
เวลาน าท่านชมสวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ซ่ึงสร้างเพื่อร าลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคท่ีช่วยโซเวียต 
รบกบันาซีในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบถส์คริสตเ์ซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซ่ึง
สร้างดว้ยไมโ้ดยไม่ใชต้ะปูในการสร้างโบสถแ์ห่งน้ี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันท่ีสอง  อลัมาตี – ทะเลสาบอลัมาตี (ประเทศคาซัคสถาน) – อาชกาบัต (ประเทศเติร์กเมนิสถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินชมความมหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ‘Zhasylkol’ หรือ ‘Big Almaty Lake’ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน อญัมณี

แห่งอลัมาตี ทะเลสาบแห่งน้ี อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดลอ้มดว้ย ยอดเขาอนัใหญ่โตถึง
สามยอด คือ ยอดเขาโซเวียต (Peak of Soviet) , ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทวัร์ริส (Tourist Peak) ท่ีถูกโอบ



 

 

 

ลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามของเทือกเขาสูงท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Ili-Alatau 
เหนือโกรกธารของแม่น ้ า Bolshaya Almatinka  ความพิเศษอยู่ท่ีสีของน ้ าในทะเลสาบ โดยจะเปล่ียนไปตามแต่
ละฤดูกาล ตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และภาพของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขา
สูง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่อลัมาตี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ lunch box 
 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 
14.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอลัมาตี สู่สนามบินอาชกาบตั ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาชกาบตั ประเทศเติร์กเมนิสถาน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเท่ียวชมจตัุรัสอิสรภาพ (Independence Square) เป็นอนุสาวรียท่ี์แสดงถึงการประกาศอิสรภาพของ 
ประเทศโดยมีรูปป้ันของอดีตผูน้ าของประเทศในยคุต่างๆ และมีการตกแต่งดว้ยน ้าพุอย่างสวยงาม บริเวณจตัุรัส
เป็นท่ีตั้งของอาคารส าคญั เช่น พระราชวงัของประธานาธิบดีเติร์กเมนบาชิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม 
(หากท่านตอ้งการถ่ายภาพ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซ่ึงไม่รวมในโปรแกรม) ไดเ้วลาน าท่านชมมสัยดิ
และสุสานของเติรก ์เมนบาชิ (Spiritual Mosque and Mausoleum of Turkmenbashi) เป็นสถานท่ีฝังศพของอดีต
ผูน้ า นายซาปามีรัท นิยาซอฟ (Saparmyrat Niyazov) ซ่ึงถูกขนานนามเรียกวา่ “เติร์กเมนบาชิ” (Turkmenbashi) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 

 



 

 

 

วันท่ีสาม อาชกาบัต (ประเทศเติร์กเมนิสถาน) – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบัต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารในสถาปัตยกรรมร่วมสมยั สะทอ้นถึง

มรดกทางสถาปัตยกรรม และ วฒันธรรมท่ีสืบทอด จากเปอร์เซียโบราณ ผ่านชมอาคารรัฐสภา (Turkmen 
Parliament Building) ผ่านชมมัสยิดอาร์โตกรูล (Artogrul Gazy) ซ่ึงตั้ งช่ือตามช่ือบิดาของบุรุษผูย้ิ่งใหญ่อย่าง    
ออสมาน กาซี ผูก่้อตั้งจกัรวรรดิออตโตมาน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นเดอเวเซ (Darvaza) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้นท่ีเป็น
หน้าด่านสู่การเขา้ชมหลุมไฟขนาดใหญ่ หรือท่ีรู้จกัในช่ือ หลุมไฟนรก หรือ ประตู่สู่นรก (Door to Hell) หลุม
ยกัษก์วา้งใหญ่ท่ีมีเปลวเพลิงลุกสว่างไสวต่อเน่ือง ชวนให้นึกถึงกระทะทองแดงขนาดยกัษ ์ประตูนรก (Door to 
Hell) เป็นหลุมก๊าซกวา้ง 70 เมตร ท่ีอยู่บนพื้นท่ีทะเลทรายคาราคมัอนัโล่งกวา้ง ใกลก้บัหมู่บา้นเดอเวเซ เมืองอา
ฮาล ประเทศเติร์กเมนิสถาน ถูกเรียกว่า "ประตูนรก" จากลกัษณะหลุมท่ีเต็มไปดว้ยเปลวเพลิงท่ีไม่มีวนัมอดดบั 
ส าหรับท่ีไปท่ีมาของหลุมยกัษแ์ห่งน้ี เดิมทีแลว้เป็นทะเลทรายโล่งกวา้ง กระทัง่เม่ือปี ค.ศ. 1971 ไดมี้วิศวกรของ
โซเวียตมาตั้งแคมป์ขุดเจาะน ้ ามนับริเวณน้ี แต่หลงัจากท่ีพวกเขาเร่ิมการขุดเจาะเพื่อหาน ้ ามนั กลบัพบว่าท่ีท่ีเขา
ขุดเจาะนั้นมีแต่ก๊าซมีเทน และต่อมาหนา้ดินก็เกิดทรุดตวัเป็นหลุมก๊าซกวา้ง ดว้ยความกงัวลว่าก๊าซมีเทนอาจจะ
ท าอนัตรายกบัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นท่ีห่างออกไปไม่ไกล วิศวกรจึงตดัสินใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมน้ี โดยคาด
ว่ามนัจะดบัภายในไม่ก่ีสัปดาห์ เม่ือก๊าซถูกเผาจนหมด นับตั้งแต่วิศวกรจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นในหลุมยกัษ์แห่งน้ี 
ไฟก็ไม่เคยมอดดบัลงอีกเลย มนัโชติช่วงร้อนระอุอยู่อย่างนั้นมายาวนาน สิบปีผ่านไปก็แลว้ 20 ปีผ่านไปก็แลว้ 
จนถึงวนัน้ี 44 ปีผ่านไป ไฟในหลุมก็ยงัคงเผาไหมอ้ยู่เหมือนเดิม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์อง
หลุมไฟนรกแห่งน้ีไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่เมืองอาชกาบตั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า แบบ Dinner Box 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 



 

 

 

วันท่ีส่ี  อาชกาบัต –  นิสา – อาชกาบตั (ประเทศเติร์กเมนิสถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางเมืองนิสา (Nisa) อดีตเมืองหลวงของจกัรวรรดิเปอร์เซียและปาร์เทียน ห่างจากเมืองอาชกาบตัไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ เมืองนิสาคือเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจกัรปาเทียน ก่อตั้งขึ้นโดยกษตัริย ์อาซา
เซสท่ี 1 (Arsaces I) ครองราชยใ์นช่วง 211-250 ก่อนคริสตกาล เมืองถูกท าลายลงจนราบคาบโดยพวกมองโกล 
ในช่วงศตวรรษท่ี 13 เมืองโบราณแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกใ้นปี 2007 น า
ท่านเขา้ชมป้อมปราการโบราณปาร์เทียน (Parthian Fortress of Nisa) น าท่านชมร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณท่ี
ยงัคงหลงเหลือให้ไดช้มจากซากปรักหักพงัท่ีพอจะสามารถสันนิษฐานถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรแห่งน้ีใน
อดีตกาล ไม่ว่าจะเป็น พระราชวงั อาราม หรือ ห้องพระคลงั ห้องเก็บไวน์ และห้องเก็บพืชผลต่างๆ นอกจากน้ี
เมืองนิสา ยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองส าคญัในการท าการคา้ระหว่าง เปอร์เซีย กรีก และ เอเชียกลางอีกด้วย อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพป้อมปราการโบราณไดต้ามอธัยาศยั 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอาชกาบตั น าท่านเท่ียวชมเมืองอาชกาบตั(Ashgabat) หรือท่ีรู้จกัในนาม “เมืองแห่ง
ความรัก” เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเติรก์เมนิสถาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายคาราคุม( Kara Kum) และ
เทือกเขาโคเพตแด๊ก (Kopet Dag) เป็นท่ีต้งัของท่ีท าการรัฐบาล และศูนยก์ลางการบริหารประเทศ เป็นอีกหน่ึง
เมืองส าคัญบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์ (National Museum of 
History and Ethnography) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีได้มีการเก็บรวบรวมโบราณวตัถุจากแหล่งอารยะธรรมโบราณทัว่
ประเทศเติร์กเมนิสถาน การจดัแสดงจะแบ่งเป็นส่วนๆโดยไล่ตามยคุต่างๆของอารยะธรรม เช่นยคุของอาณาจกัร
ปาร์เทียน ยุคของอาณาจกัรเมิร์ฟ เป็นตน้ ภายในมีการจดัแสดงโบราณวตัถุมากกว่า 5 แสนช้ิน ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นใน
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี คือ การเก็บรวบรวมไรตนั (Rhyton) ซ่ึงเป็นภาชนะท่ีท าจากงาชา้งแกะสลกัลวดลายสวยงาม 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 
18.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาโชกุซ โดยเท่ียวบิน ....... (ใชเ้วลาบินประมาณ 50 นาที) 
19.30 น. เดินทางถึงเมืองดาโซกุซ  
 



 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Dashoguz Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

 

วันท่ีห้า ดาโชกุซ – คีวา (ประเทศ อุซเบกสิถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศอุซเบกิสถาน 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคีวา (Khiva) ประเทศอุซเบกิสถาน โดยน าท่านขา้มพรมแดนและพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองคีวา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีได้รับการกล่าวขวญัว่าเป็นเมืองท่ีมีโดมนับพนัโดม (The City of a 
thousand Domes) มีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัตั้งอยู่ในก าแพงเมืองเก่าท่ีเรียกว่าอินชานคาร่า (Ichan Qula) และ
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี คศ.1990  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมป้อมปราการพระราชวงั โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่าท่ียิ่งใหญ่มีหอคอยสูง (Kalta Minor Tower) 
ตกแต่งด้วยกระเบ้ืองโมเสคสีสันท่ีสวยงาม น าท่านชม คุนยาอาร์ค (Kunya Ark)  ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง 
และยงัมีวงัของมูฮัมหมัด อามินข่าน มาดาสซ่าส์ (Muhammad Amin khun)  ชมรูปแบบและศิลปะในการ
ก่อสร้างท่ีบ่งบอกถึงความคิดของคนในสมัยนั้นท่ีมีความสามารถและมีความละเอียดอ่อนในการก่อสร้าง 
นอกจากนั้นความสวยงามแบบศิลปะอิสลามของกระเบ้ืองทุกแผ่นท่ีใช้ในการตกแต่งภายนอกและภายใน
สถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกสร้างโดย อิสลามโคจา (Islam Khoja) ผูมี้บทบาทในการดูแล และเผยแพร่ศาสนา สร้าง
สุเหร่ามสัยิด โรงเรียน และยงัมีหอคอยมินาเรตท่ีสูงท่ีสุด ประมาณ 45 เมตร ลวดลายสวยงาม สร้างในปี คศ.
1910 นอกจากนั้นเขายงัไดส้ร้างพิพิธภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดในเมืองน้ีอีก ชมท่ีฝ่ังศพของ พาร์ราวาน มคัหมูด (Pakhlavan 
Makhmud) ท่ีถูกสร้างเป็นโดมสีฟ้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในคีวา ชมพระราชวงัฤดูร้อน ทชั คอบลี (Tash Hauli/ 
Stone courtyard) ท่ีมีรูปแบบการสร้างสวยงามอีกเช่นกนั และมีรูปแบบการใช้งาน และการจดัสรรการใช้งาน
ของหอ้งต่างๆ ในตวัของพระราชวงั ไม่วา่จะเป็นห้องรับแขก ห้องนางสนม ต าหนกัของกษตัริย ์ซ่ึงมีรูปแบบการ
สร้างอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัมสัยิดเอ๊ค (Ak Mosque) ชาวบา้นเรียกกนัว่ามสัยิดสีขาว สร้าง
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Asia Khiva Hotel **** หรือเทียบเท่า  



 

 

 

 

 

วันท่ีหก  คีวา – ทาชเคนต์ (ประเทศ อุซเบกสิถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอูร์เกนซ์  
09.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูร์เกนซ์ สู่ สนามบินทาชเคนต ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง 
10.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทาชเคนต ์
 น าท่านเดินทางสู่เมืองทาชเคนต(์Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของประเทศอุซเบกิสถาน มี

ความหมายว่า เมืองศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและเป็น
ศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลางมีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มี
ทางออกสู่ทะเล 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสเสรีภาพ หรือ จตัุรัสมุสตาคิลลิก (Independence Square หรือ Mustakillik Square) เป็น
หวัใจของเมืองและเป็นสัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพของคนในชาติ ทางเดินสู่จตัุรัสออกแบบดว้ยประตูโคง้ท่ีสวยงาม
กบัรูปป้ันนกกระทุงแปดตวับินขึ้นสู่ทอ้งฟ้าผ่านความหวงัไปยงัใจกลางของจตุัรัส และอีกดา้นของจตุัรัสเป็น
อนุสาวรียข์องทหารและวีรชนท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านชม จตัุรัสคาสตอิ์หม่าม ( Khast-Imam 
Square) เป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลามของทาชเคนต์ จตัุรัสกวา้งใหญ่มีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดโมอีมูบารักเป็น
สถานท่ีส าคญัของทาชเคนต์ ห้องโถงหน้าของพิพิธภณัฑ์ เป็นห้องส าคญั แสดงคมัภีร์อลักุรอานของอุตซมาน 
เป็นคมัภีร์ฉบบัใหญ่ลายมือเขียน เขียนบนหนงักวางในศตวรรษท่ี 7 ถือเป็นคมัภีร์อลักุรอานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
น าท่านถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า สุเหร่าของซาร์ (Tsar’s Mosque) สุเหร่าแห่งน้ี
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1451 โดยเชคห์ อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) มหาบุรุษแห่ง
ลทัธิซูฟี ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามดั ต่อมาในศตวรรษท่ี 19 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง สุเหร่า
ไดรั้บความเสียหายเป็นอย่างมาก และซาร์แห่งรัสเซีย พระเจ้า อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ไดใ้ห้เงินบูรณะขึ้นมาใหม่ ท า
ให้เป็นท่ีรู้จกัในช่ือ สุเหร่าของซาร์ ไดเ้วลาน าท่านชมความสวยงามของสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งกรุงทาชเคนต ์
(Metro Station) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวและมีความสวยงามไม่แพส้ถานีรถไฟในรัสเซีย 

 



 

 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Ramada Hotel Tashkent**** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันท่ีเจ็ด  ทาชเคนต์ – ด่านออยเบค – คูจานด์ (ประเทศ ทาจิกสิถาน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ชายแดนอุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถานท่ีด่านออยเบค (ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง) น าท่าน
ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคูจานด์ (Khujand) ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ
ประเทศ ตั้ งอยู่ในเขตจงัหวดัซุกด์ (Soghd) เดินทางถึงเมืองคูจานด์เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากดูชานเบ 
ตั้งอยูบ่ริเวณแม่น ้ าซีดาโย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีก่อตั้งขึ้นมาโดยอเลก็ซานเดอร์มหาราช เพื่อเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาว
กรีกกบัชนเผ่าไซเธียน เม่ือ 329 ปี ก่อนคริสตกาล และในช่วงศตวรรษท่ี 8 ถูกครอบครองโดยชาวอาหรับ ต่อมา
ถูกปกครองโดยเผ่ามองโกลกว่า 5 ศตวรรษ จนกระทัง่ถึงยุคทาเมอเลน ผูร้วบรวมดินแดนแถบเอเชียกลาง และ
เป็นเมืองส าคญับนเส้นทางการคา้ของเส้นทางสายไหมในเวลาต่อมา จนในปีค.ศ.1866 เอเชียกลางถูกรัสเซียยึด
ครองและเปลี่ยนช่ือเป็น “เลนินอบาด” จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ. 1939 กลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากโซเวียตล่มสลาย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองคูจานด์ น าท่านชม อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี(Ismail Somani Monument) อันเป็น
สัญลักษณ์ของการตั้ งเมือง และเป็นต้นก าเนิดของการสร้างประเทศทาจิกิสถาน ชมอนุสรณ์สถานของกวี
ผูป้กครองทาจิกิสถาน ในยุคศตวรรษท่ี 12 (Mausoleum of Sheikh Muslihiddin) โครงสร้างสถาปัตยกรรมท า
ดว้ยอิฐและดินเผาขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน จากนั้นชมทะเลสาบเทียม Kayrakkum ท่ีสร้างขึ้นเพื่อกกัเก็บ
น ้ าจากแม่น ้ า Syr-Daryo แหล่งน ้ าธรรมชาติส าคญั ของเมืองคูจานด์ มีขนาดใหญ่ 55 กม. x 20 กม. ปัจจุบนัเป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ปลา และสถานท่ีตากอากาศในช่วงหนา้ร้อน ชาวทาจิกเรียกทะเลสาบแห่งน้ีวา่ทะเลทาจิก (Tajik 
Sea) น าท่านเขา้ชมพระราชวงัวฒันธรรมของอาร์บอบ (Arbob Cultural Palace) สร้างขึ้นเม่ือ ค.ศ. 1950 เพื่อเป็น
ส านักงานใหญ่ดูแลกิจการฟาร์มใน ยุคโซเวียต โดยจ าลองแบบมาจากพระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ในเมือง



 

 

 

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นน าท่านชมปราสาททาเมมาริค (Temurmalik Castle หรือ Khojand Fortress) สร้าง
ตามค าสั่งของผูบ้ญัชาการติเมอร์มาริค เพื่อตา้นกองทพัมองโกลท่ีขยายอ านาจในดินแดนน้ีในปี ค.ศ. 1219- 1220 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Khujand Delux Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

วันท่ีแปด คูจานด์ – อสิตาราฟชาน – ไอน–ี เพนจิเค้นท์ (ประเทศ ทาจิกสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตาราฟชาน (Istaravshan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง) ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ 

เทือกเขาเตอร์กิสถาน เมืองน้ีมีความเก่าแก่กว่า 2,500 ปี เคยเป็นท่ีพกักองคาราวานการคา้บนเส้นทางสายไหม จึง
เป็นศูนยร์วมของศิลปิน ช่างฝีมือ และเป็นท่ีอยู่อาศยัของชนชั้นสูง จึงท าให้เมืองมีการสร้างอาคารสลบัซับซ้อน 
และแกะสลกัดว้ยไมอ้ย่างสวยงาม น าท่านเขา้ชมปราสาทอิสทาราฟชาน (Istaravshan Castle) สร้างโดย กษตัริย์
เปอร์เซีย สมยัราชวงศ์อะเคเมนิด ปัจจุบนัเหลือเพียงซากก าแพงและป้อมปราการบางส่วน ท่านสามารถชมวิว
ทิวทศัน์ของเมืองจากดา้นบนไดอ้ยา่งสวยงาม    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพนจิเคน้ท์ (Penjikent) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ใน
แควน้ซูกด์ ติดกบัชายแดนอุซเบกิสถาน เมืองน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรซอคเดียน (Sogdian) ตรงบริเวณ
หุบเขาซีรัฟชาน (Zeravshan Valley) (ซอคเดียน = คือกลุ่มคนท่ีพูดภาษาอิหร่าน ซ่ึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ท่ีอาศยัอยู่
ในแถบเอเชียกลางในยคุก่อนการเขา้มาของศาสนาอิสลาม) และเรียกไดว้า่เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของ
ทาจิกิสถาน ท่ีคน้พบซากอารยธรรมศาสนาโซโรอสัเตอร์ ระหว่างทางจะผ่านเมืองไอนี (Ayni) ซ่ึงเป็นเมือง
ทางผ่านท่ีจะเดินทางสู่เมืองเพนจิเคน้ท์ น าท่านเท่ียวชมเมืองไอนี เพื่อผ่อนคลายอิริยบถ และ ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวทาจิส ซ่ึงอาศยัอยูใ่นแถบหุบเขาสูง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพนจิเคน้ท ์

 
 



 

 

 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Sugd Hotel / Umarien Hotel *** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีเก้า   เพนจิเค้นท์ – ซารามซ์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองเพนจิเคน้ท ์เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเซราฟชาน ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของพวก

ซ๊อกเดียน (Sogdiana) และเช่ือว่าในอดีตเมืองน้ีเป็น 1 ใน 23 เมืองใหญ่แห่งอาณาจกัรเปอร์เซีย ในยุคสมยัของ
ราชวงศอ์ะเคเมนิดส์ และเมืองน้ีเป็นอีกเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรน์รองลงมาจากเปอร์เซีย น าท่านชมร่องรอยของ
อารายธรรมโบราณท่ีคน้พบในบริเวณน้ี ไดเ้วลาน าท่านชมเมืองซารามซ์ (Saramz Ancient City) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองโบราณตน้แบบของสังคมเมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 5,500 ปี เพิ่งขุดคน้พบในปี ค.ศ.1975 และองคก์าร ยเูนสโก้
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2010 เมืองน้ีตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าเชราฟชาน ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 100 เฮค
เตอร์ และยงัมีซากโบราณของวิหารไฟ ให้เห็น น าท่านเท่ียวชมเมืองโบราณพร้อมเก็บภาพความน่าประทบัใจ
เมืองมรดกโลกแห่งทาจิกิสถาน  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดูชานเบ (Dushanbe) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในทาจิกิสถาน ค าว่า ดูชานเบ ใน
ภาษาทาจิก มีความหมายว่า "วนัจนัทร์" ซ่ึงเป็นช่ือท่ีมาจากขอ้เท็จจริงท่ีเมืองเป็นสถานท่ีตั้ งของหมู่บ้านท่ีมี
ช่ือเสียงเร่ืองตลาดวนัจนัทร์ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 - 4.30 ชัว่โมง ซ่ึงระหว่างการเดินทางสู่เมืองดูชานเบ จะ

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


 

 

 

ผ่านทิวทศัน์เขาสูงอนัสวยงาม ระหว่างทางให้ท่านไดมี้โอกาสแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวท่ีแอนชอพพาส (Anzob 
Pass) ซ่ึงมีความสูงกวา่ 3,372 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัวิวภูเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามมาก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Sheraton Dushanbe Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) 
 
วันท่ีสิบ  ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกสิถาน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองดูชานเบ เมืองหลวงของประเทศทาจิกิสถาน ชมอนุสาวรียอิ์สมาอิล ซาโมนิ(Ismail Somani) 

ผูก้อบกูเ้อกราชให้แก่ประเทศทาจิกิสถาน จากนั้นน าท่านชมสวนสาธารณะรูดากิ (Rudaki Park) สถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจของชาวดูชานเบ ยามค ่าคืนจะมีน ้ าพุดนตรีแสดง และใกลก้นัเป็นท่ีตั้งของ อาคารท่ีท าการรัฐบาลอาคาร
ใหม่ อาคารหอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงติดกบัสวนสาธารณะมอสโคว และย่านดูชานเบเอเวนิว จากนั้นน าท่านชมตลาด
กรีนมาร์เก็ต (Green Market) ตลาดพืชผกั ผลไมพ้ื้นเมือง น าท่านผ่านชม พระราชวงัรวมชาติ (Palace of Unity) 
หรือมีช่ือว่า พระราชวงัวาห์รัท (Vardat Palace) ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง ผ่านชมพระราชวงัแห่งชาติ 
(Palace of Nations) สวนแห่งชยัชนะ (Victory Park)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฮิสซาร์ (Hissar Village) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ห่างจากเมืองดูชานเบ ประมาณ 30 ก.ม. 
สันนิษฐานว่าหมู่บา้นแห่งน้ีในอดีตเคยเป็นท่ีถ่ินอยูข่องมนุษยย์ุคหิน ซ่ึงพบเห็นจากหลกัฐานทางประวติัศาตร์ไม่
ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศยัตามหุบเขา แต่ก็ถูกรุกรานและถูกท าลายจากกองทัพอันหลากหลายท่ีได้บุกรุกเข้ามาใน
ดินแดนน้ีไม่ว่าจะเป็นกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช เจงกีสข่าน ตลอดจนกองทพัแดง น าท่านชมป้อม
ปราการฮิสซาร์ (Hissar Fortress) สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 3 เพื่อเป็นปราการป้องกนัและโรงเรียนสอนศาสนา 
แต่ต่อมาไดถู้กท าลายโดยกองทพัแดงของโซเวียต อิสระให้ท่านไดช้มซากอารยธรรมโบราณแห่งเอเชียกลาง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูชานเบ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Sheraton Dushanbe Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) 
 
 



 

 

 

 
 
วันท่ีสิบเอด็  ดูชานเบ – บชิเคก (ประเทศคีร์กซิสถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วตัถุโบราณและงานศิลปะ (Museum of National Antiquities) จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีดี
ท่ีสุดของประเทศ ภายในจดัแสดงเร่ืองราวผ่านวตัถุทางประวตัศาสตร์ร่วมสมยั แต่ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือองค์
พระพุทธรูปนอนยาว 13 เมตร ท่ีไดม้าจากเมืองอาจินาเทปเป 
 

 
 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินดูชานเบ เพื่อเช็คอิน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูชานเบ สู่สนามบินบิชเคก โดยเท่ียวบิน KC132/KC109 
16.15 น. เดินทางถึงสนามบินอลัมาตี แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอลัมาตี สู่สนามบินบิชเคก 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินบิชเคก ประเทศคีร์กิซสถาน 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  
  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดาว Hyatt Regency Hotel Bishkek **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 



 

 

 

วันท่ีสิบสอง บชิเคก – โทกโม๊ค – บิชเคก (ประเทศคีร์กซิสถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทกโม๊ค (Tokmok) ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของเมืองบิชเคก ห่างออกไปประมาณ 60 ก.ม. 

โดยเมืองโทกโม๊ค เป็นหน่ีงในเมืองส าคัญของแคว้นซุย ตั้ งเหนือระดับน ้ าทะเลประมาณ 816 เมตร ด้าน
ตะวนัออกของเมืองน้ีติดกบัชายแดนประเทศคาซัคสถาน จึงไดส้ร้างป้อมปราการและตั้งฐานทพัของทหารใน
สมยัของข่าน เนท แห่งโคแลนด์ และ ต่อมาตกเป็นของโซเวียตในช่วงท่ีโซเวียตเรืองอ านาจ ไดเ้วลาน าท่านชม
หอคอยบูรานา (Burana Tower) เป็นหอคอยมินาเรต์ สร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษท่ี 11 โดยข่านเนท และเป็น
หอคอยมินาเรต์ หน่ึงเดียวท่ีสร้างในเอเชียกลางในสมยันั้น มีความสูงประมาณ 45 เมตร ซ่ึงในศตวรรษท่ี 15 ได้
เกิดแผ่นดินไหว ท าให้หอคอยแห่งน้ีได้รับความเสียหาย ท าให้ความสูงลดลงเหลือ 35 เมตร น าท่านชมความ
สวยงามและความเก่าแก่ของหอมินาเรต์แห่งเอเชียกลาง ได้เวลาน าท่านเท่ียวชมเมืองโทกโม๊ค อีกหน่ึงเมือง
ประวติัศาสตร์และมีท่ีมีความส าคญัทางการรบของหลากหลายกองทพัท่ีเขา้มารุกรานเอเชียกลาง  

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบิชเคก น าท่านเท่ียวชมเมืองบิชเคก (Bishkek) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศคีร์กีซสถาน ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเทียนชาน และหุบเขาชุย (Chuy 
Valley) มีแม่น ้ าซุยไหลผ่าน บิชเคกยงัอยู่ในเส้นทางรถไฟสายเตอร์กีสถาน -ไซบีเรีย นอกจากน้ีเมืองบิชเคกได้
สร้างขึ้นมาในยคุข่านอุซเบกท่ีเคยปกครองบริเวณน้ี โดยสร้างเป็นป้อมปราการดิน เพื่อเป็นจุดพกัระหว่างการคา้
บนเส้นทางสายไหม ในยุคท่ีถูกปกครองโดยโซเวียต ไดถู้กเรียกขานช่ือเมือง เป็นฟุนเซ (Frunze) (ค.ศ.1962)  
ต่อมาเม่ือโซเวียตล่มสลาย ก็ไดก้ลบัมาใชช่ื้อ บิชเคกเหมือนเดิม น าท่านชมจตัุรัสกลางอะลาตู ้(Ala – too Square) 
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองหน่ึงในเส้นทางสายไหม โดยมีรูปป้ัน Erkindik ท่ีแปลว่า อิสรภาพ ตั้งอยู่ตรงกลาง
จตุรัส ซ่ึงถูกน ามาวางไวใ้นปี ค.ศ 2003 แทนท่ีรูปป้ันของเลนิน   จากนั้นน าท่านชมอาคารรัฐสภา (Philarmonic 
Hall, จัตุรัสแห่งชัยชนะ น าท่านชม Manas Monument อนุสรณ์สถานของท่าน Manas บุคคลผูย้ิ่งใหญ่ของ
ประเทศ  ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ (National History Museum) ซ่ึงจดัแสดงประวติัความ
เป็นมาและวตัถุโบราณอันล ้ าค่าท่ีถูกค้นพบในประเทศคีร์กิซสถาน (ในระหว่างน้ีพิพิธภัณฑ์ได้ปิดท าการ
เน่ืองจากอยูใ่นช่วงบูรณะ หากเปิดใหเ้ขา้ชม ทางทวัร์จะน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดาว Hyatt Regency Hotel Bishkek **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 



 

 

 

 
 

วันท่ีสิบสาม  บิชเคก – อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา (Ala-Archa) ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองบิชเคก ห่างออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ตั้งอยู่แนวบนเทือกเขาเทียนชาน บนพื้นท่ีกว่า 200 ตารางกิโลเมตร ท่ีระดับความสูง 
1,500-4,000 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่ีอุดมไปดว้ยป่าสนอลัไพน์ มีทิวเขาสวยงามท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ แม่น ้ าท่ี
ไหลแรงและหน้าผาลึกชนั นับเป็นทศันียภาพอีกแห่งหน่ึงในประเทศคีร์กิซสถาน น าท่านเท่ียวชมและเก็บภาพ
ความสวยงามของอุทยานใหญ่แห่งเทือกเขาเทียนชาน ณ ประเทศคีร์กิซสถาน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองบิชเคก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตลาดออส บาห์ซาร์ (Osh Bazaar) ตลาดทอ้งถ่ินท่ีเตม็ไปดว้ยสีสัน และวฒันธรรมการด ารงชีวิต
ของชาวคีร์กิซ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากหรือผลไมแ้หง้มากมาย หลากหลายท่ีมีจ าหน่าย ณ ตลาดแห่งน้ี จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูปสถานท่ีส าคญัๆแห่งเมืองบิชเคก ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร 

16.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
17.00 น. น าท่านสู่สนามบินบิชเคก เพื่อเช็คอิน 
19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินบิชเคก สู่สนามบินอลัมาตี 
20.45 น. เดินทางถึงสนามบินอลัมาตี แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันท่ีสิบส่ี อลัมาตี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชามบูลคั (Shymbulak) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของคาซัคสถาน 
ตั้งอยูห่่างจากเมืองอลัมาตีประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในพื้นท่ีของ Medeu Valley ในเขตเทือกเขา Trans-Ili Alatau 
สูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,200-3,200 เมตร น าท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกีซ่ึงมี



 

 

 

พื้นท่ีกวา้งขวาง ครบถว้นไปด้วยอุปกรณ์เล่นกีฬาฤดูหนาว ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาฤดู
หนาวระดบันานาชาติมาแลว้หลายรายการ อิสระให้ท่านไดส้ัมผสัทศันียภาพและวิวทิวทศัน์แห่งเทือกเขาทรานส์ 
อาลิ อลาทอ และเก็บภาพความประทบัใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดในเมืองอลัมาตี สูงถึง 1,130 
เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ณ จุดชมวิวเห็นน้ีท่านจะไดช้มทศันียภาพและความสวยงามของเมืองอลัมาตีจากมุมสูง 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวติัศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี
(Central Historical Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงประวติัความเป็นมาของชาวคาซัคสถาน ทั้งภาพถ่ายแบะสัตถุ
โบราณท่ีสามารถคน้พบ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการด าเนินชีวิตของชาวคาซคัในอดีต ไดเ้วลา 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกรีนมาร์เกต (Green Bazaar)  ซ่ึงมีทั้งสินคา้อุปโภค และบริโภค ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย, 
ไข่ปลาคาร์เวียร์ และของท่ีระลึก, ของสด, ของแห้ง อาทิ ถัว่ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อลัมอนด์ ผลไม้
แห้งต่างๆมากมาย ให้ไดเ้ลือกซ้ือ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบทั (Arbat) อนัเป็นถนนแหล่งรวมสินคา้ 
หลากหลายชนิด ทั้งของท่ีระลึกและภาพวาดต่างๆ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
22.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
 
 

วันท่ีสิบห้า กรุงเทพมหานคร 
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน KC931 (ใชเ้วลาบิน 7 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการระหวา่งเท่ียวบิน 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

 

 เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วนั  
(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกสิถาน - ทาจิกสิถาน – คร์ีกซิสถาน) 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  14 – 28 พ.ค./28 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 170,000 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 22,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 165,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ (เท่ียวบิน KC เท่านั้น) 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

54,000-65,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว 5 สถาน (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน KC/ HY/ T5 (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ,  
▪ ค่าวีซ่า 4 ประเทศ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 



 

 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 90 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60-89 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 30-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-29 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

 



 

 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ICAO  

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter)  



 

 

 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋า
ใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 4 ประเทศ 
(Single entry เข้า-ออกคร้ังเดียวเท่าน้ัน) 

 
เอกสารท่ีต้องเตรียม ก่อนย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว มีดังนี้ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงมีอายมุากกว่า 6 เดือน และ มีหนา้ว่างส าหรับติดวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้คู ่
2. ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ท่ีแสดงประวติัการเดินทางทั้งหมด 
3. รูปถ่ายสี 3 รูป (พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น) เขียนช่ือผูข้อยื่นวีซ่าเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส 
7. ส าเนาสูติบตัร หากอายนุอ้ยกว่า 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เด็กอายตุ  ่ากว่า 16 ปีเดินทางโดยล าพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดงความยินยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางได*้* 

8. หลกัฐานซ่ึงแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัท่ีเพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเ์ก้ือหนุนเพียงพอท่ีครอบคลุมค่าใชจ้่ายของตวัท่าน และสมาชิก
ในครอบครัวท่ีจะเดินทางด้วยกบัท่าน ท่ีครอบคลุมระยะเวลาท่ีจะพ านักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบญัชี เงินฝาก
ธนาคารท่านตอ้งแสดงสมุดตวัจริงพร้อมส าเนาท่ีมีรายการอยา่งนอ้ย 6 เดือนยอ้นหลงั (สมุดเงินฝาก ตวัจริงจะส่งคืนให้ภายหลงัพร้อม
จดหมายแจง้ผลวีซ่า)  

9. ในกรณีท่ีมีผูส้นบัสนุน/รับรองใบสมคัรของท่านโปรดแสดงหลกัฐานของความสัมพนัธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ั้น รวมถึง
หลกัฐานการติดต่อระหว่างกนั เช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ้่ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รูปถ่าย และ หลกัฐานการโอนเงินหากได้
ให้การดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์   

10. หลกัฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีท่ีผูส้มคัรประกอบอาชีพ ให้แสดงหลกัฐานปัจจุบนัเช่นจดหมายตน้ฉบบัจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน เงินเดือนรายได ้และระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ลาพกั / ผูมี้กิจการของตนเองโปรดแสดงหลกัฐาน การเป็นเจา้ของกิจการ 
เช่นทะเบียนการคา้ ทะเบียนหุ้น งบดุลประจ าปี ท่ีแสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยงัคงด าเนินอยู่ / กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ให้ใช้
จดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

 

• รูปถ่าย อายไุม่เกิน 6 เดือน 

• ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

• ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน 3 ซม. 

• ภาพสี พ้ืนหลงัเรียบ 

• หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html


 

 

 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง  
เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วนั 

(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกสิถาน - ทาจิกสิถาน – คร์ีกซิสถาน) 
ราคาทัวร์ 170,000 บาท    14 – 28 พฤษภาคม 2563 
         28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 


