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15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน  
(คาซัคสถาน – เตร์ิกเมนิสถาน – อซุเบกิสถาน - ทาจิกสิถาน – คีร์กซิสถาน) 

 

 

เปิดทริป...ท่องเทียวสู่ 5 ประเทศแห่งเอซียกลางบนเส้นทางสายไหม 

(เราจัดเทียวบินภายใน เดินทางไม่ไกล....ไม่เหนือย) 

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

189,900 บาท 
อลัมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบอลัมาตี – อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา  

หลมุไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกสิถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์  

คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อสิตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์  

บิชเคก (คร์ีกิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา – โทกโม๊ค  
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15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน  
(คาซัคสถาน – เตร์ิกเมนิสถาน – อซุเบกิสถาน - ทาจิกสิถาน – คีร์กซิสถาน) 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – อัลมาตี (ประเทศคาซัคสถาน) 
 

07.30 น. คณะพบเจ้าหน้าทีและมคัคุเทศก์ได้ที เคาน์เตอร์เช็คอิน R (แถว R 16-19) ประตูทางเข้าที 8 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ แอสตาน่า (KC) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงอลัมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเทียวบิน KC932 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.10 ชวัโมง) สายการ

บินมีบริการ อาหารกลางวนับนเครืองบิน 

16.35 น. เดินทางถึงกรุงอลัมาตี ประเทศคาซคัสถาน 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นําท่านเดินทางสู่กรุงอลัมาตี (Almaty) เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในประเทศคาซัคสถาน ดินแดนแห่งความหลาก 

หลายทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ทงัยงัเป็นส่วนหนึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางแห่งคาราวานคา้ขายอัน

เลืองชือ นาํท่านเทียวชมกรุงอลัมาตี อดีตเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานจนถึงปี 1998 ก่อนทีจะยา้ยมาเป็น

เมืองอสัตานา  

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรือเทียบเท่า 
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วันทีสอง  อลัมาตี - อาชกาบัต (ประเทศเติร์กเมนิสถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ (Monument of Independence) ซึงสามารถมองเห็นเทือกเขาเทียนชานของจีนได้

อยา่งเด่นชดั  อนุสาวรียแ์ห่งนียงัเป็นทีตงัของเสาหินทีสูงมากถึง  เมตร  ดา้นบนเป็นรูปปันของ มนุษยท์องคาํขี

เสือดาํติดปีก ซึงชาวคาซัคสถานมีความเชือว่ามนุษยท์องคาํนันเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ไดเ้วลานําท่านชม

สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ซึงสร้างเพือรําลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคทีช่วยโซเวียต รบกับนาซีใน

สงครามโลกครังทีสอง จากนันนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบถส์คริสต์เซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึงสร้างดว้ยไม้

โดยไม่ใชต้ะปูในการสร้างโบสถแ์ห่งนี 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอลัมาตี สู่สนามบินอาชกาบตั ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชวัโมง 

(เทียวบินจากเมืองอลัมาตี – อาชกาบตั มีเพียง 2 เทียวบินต่ออาทิตย ์ดงันนัจึงมีทางเลือกค่อนขา้งนอ้ย และตาราง

การบินอาจมีการเปลียนแปลงได)้ 

16.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาชกาบตั ประเทศเติร์กเมนิสถาน นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านเทียวชมจตัุรัสอิสรภาพ (Independence Square) เป็นอนุสาวรียที์แสดงถึงการประกาศอิสรภาพของ 

ประเทศโดยมีรูปปันของอดีตผูน้าํของประเทศในยคุต่างๆ และมีการตกแต่งดว้ยนาํพุอย่างสวยงาม บริเวณจตัุรัส

เป็นทีตงัของอาคารสาํคญั เช่น พระราชวงัของประธานาธิบดีเติร์กเมนบาชิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม 

(หากท่านตอ้งการถ่ายภาพ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึงไม่รวมในโปรแกรม) 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
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นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
  

วนัทีสาม อาชกาบตั – หลมุไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบัต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเทียวชมเมืองอาชกาบัต(Ashgabat) หรือทีรู้จักในนาม “เมืองแห่งความรัก” เป็นเมืองใหญ่ทีสุดของ

ประเทศเติรก์เมนิสถาน ตงัอยูร่ะหวา่งทะเลทรายคาราคุม( Kara Kum) และเทือกเขาโคเพตแด๊ก (Kopet Dag) เป็น

ทีต้ังของทีทาํการรัฐบาล และศูนยก์ลางการบริหารประเทศ เป็นอีกหนึงเมืองสําคัญบนเส้นทางสายไหม (Silk 

Road) นาํท่านชมมสัยิดและสุสานของเติรก์ เมนบาชิ (Spiritual Mosque and Mausoleum of Turkmenbashi) เป็น

สถานทีฝังศพของอดีตผูน้าํ นายซาปามีรัท นิยาซอฟ (Saparmyrat Niyazov) ซึงถูกขนานนามเรียกว่า “เติร์กเมน

บาชิ” (Turkmenbashi) ได้เวลานําท่ านผ่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารใน

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั สะทอ้นถึงมรดกทางสถาปัตยกรรม และ วฒันธรรมทีสืบทอด จากเปอร์เซียโบราณ ผา่น

ชมอาคารรัฐสภา (Turkmen Parliament Building) ผ่านชมมัสยิดอาร์โตกรูล (Artogrul Gazy) ซึงตงัชือตามชือ

บิดาของบุรุษผูย้ิงใหญ่อยา่งออสมาน กาซี ผูก่้อตงัจกัรวรรดิออตโตมาน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นเดอเวเซ (Darvaza) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชวัโมง) เป็นหมู่บา้นทีเป็น

หน้าด่านสู่การเขา้ชมหลุมไฟขนาดใหญ่ หรือทีรู้จกัในชือ หลุมไฟนรก หรือ ประตู่สู่นรก (Door to Hell) หลุม

ยกัษ์กวา้งใหญ่ทีมีเปลวเพลิงลุกสว่างไสวต่อเนือง ชวนให้นึกถึงกระทะทองแดงขนาดยกัษ ์ประตูนรก (Door to 

Hell) เป็นหลุมก๊าซกวา้ง 70 เมตร ทีอยู่บนพืนทีทะเลทรายคาราคมัอนัโล่งกวา้ง ใกลก้บัหมู่บา้นเดอเวเซ เมืองอา

ฮาล ประเทศเติร์กเมนิสถาน ถูกเรียกว่า "ประตูนรก" จากลกัษณะหลุมทีเตม็ไปดว้ยเปลวเพลิงทีไม่มีวนัมอดดบั 

สาํหรับทีไปทีมาของหลุมยกัษแ์ห่งนี เดิมทีแลว้เป็นทะเลทรายโล่งกวา้ง กระทงัเมือปี ค.ศ. 1971 ไดม้ีวิศวกรของ
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โซเวียตมาตงัแคมป์ขุดเจาะนาํมนับริเวณนี แต่หลงัจากทีพวกเขาเริมการขุดเจาะเพือหานาํมนั กลบัพบว่าทีทีเขา

ขุดเจาะนนัมีแต่ก๊าซมีเทน และต่อมาหน้าดินก็เกิดทรุดตวัเป็นหลุมก๊าซกวา้ง ดว้ยความกงัวลว่าก๊าซมีเทนอาจจะ

ทาํอนัตรายกบัผูค้นทีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นทีห่างออกไปไม่ไกล วิศวกรจึงตดัสินใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมนี โดยคาด

ว่ามนัจะดบัภายในไม่กีสัปดาห์ เมือก๊าซถูกเผาจนหมด นับตงัแต่วิศวกรจุดไฟให้ลุกโชนขึนในหลุมยกัษแ์ห่งนี 

ไฟก็ไม่เคยมอดดบัลงอีกเลย มนัโชติช่วงร้อนระอุอยู่อย่างนนัมายาวนาน สิบปีผ่านไปก็แลว้ 20 ปีผ่านไปก็แลว้ 

จนถึงวนันี 44 ปีผ่านไป ไฟในหลุมก็ยงัคงเผาไหมอ้ยู่เหมือนเดิม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์อง

หลุมไฟนรกแห่งนีไดต้ามอธัยาศยั  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ แบบ Dinner Box 

 สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่เมืองอาชกาบตั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีสี  อาชกาบัต –  นิสา – ดาโชกซุ (ประเทศเติร์กเมนิสถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางเมืองนิสา (Nisa) อดีตเมืองหลวงของจกัรวรรดิเปอร์เซียและปาร์เทียน ห่างจากเมืองอาชกาบตัไป

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ เมืองนิสาคือเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจกัรปาเทียน ก่อตงัขึนโดยกษตัริย ์อาซา

เซสที 1 (Arsaces I) ครองราชยใ์นช่วง 211-250 ก่อนคริสตกาล เมืองถูกทาํลายลงจนราบคาบโดยพวกมองโกล 

ในช่วงศตวรรษที 13 เมืองโบราณแห่งนีได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกใ้นปี 2007 นาํ

ท่านเขา้ชมป้อมปราการโบราณปาร์เทียน (Parthian Fortress of Nisa) นาํท่านชมร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณที

ยงัคงหลงเหลือให้ไดช้มจากซากปรักหักพงัทีพอจะสามารถสันนิษฐานถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรแห่งนีใน

อดีตกาล ไม่ว่าจะเป็น พระราชวงั อาราม หรือ ห้องพระคลงั ห้องเก็บไวน์ และห้องเก็บพืชผลต่างๆ นอกจากนี

เมืองนิสา ยงัได้ชือว่าเป็นเมืองสําคญัในการทาํการคา้ระหว่าง เปอร์เซีย กรีก และ เอเชียกลางอีกด้วย อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพป้อมปราการโบราณไดต้ามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอาชกาบตั นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ (National Museum of History and 

Ethnography) เป็นพิพิธภณัฑที์ไดม้ีการเก็บรวบรวมโบราณวตัถุจากแหล่งอารยะธรรมโบราณทวัประเทศเติร์กเม

นิสถาน การจัดแสดงจะแบ่งเป็นส่วนๆโดยไล่ตามยุคต่างๆของอารยะธรรม เช่นยุคของอาณาจกัรปาร์เทียน ยุค

ของอาณาจกัรเมิร์ฟ เป็นตน้ ภายในมีการจดัแสดงโบราณวตัถุมากกว่า 5 แสนชิน สิงทีเป็นจุดเด่นในพิพิธภณัฑ์

แห่งนี คือ การเก็บรวบรวมไรตนั (Rhyton) ซึงเป็นภาชนะทีทาํจากงาชา้งแกะสลกัลวดลายสวยงามมาก 
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16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอาชกาบตั เพือเชคอิน 

18.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาโชกุซ โดยเทียวบิน .... (ใชเ้วลาบินประมาณ 50 นาที) 

19.30 น. นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพกั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว Dashouz Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

 

วันทีห้า ดาโชกุซ – คีวา (ประเทศ อุซเบกสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศอุซเบกิสถาน 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคีวา (Khiva) ประเทศอุซเบกิสถาน โดยนาํท่านขา้มพรมแดนและพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนันเดินทางสู่เมืองคีวา ซึงเป็นเมืองทีได้รับการกล่าวขวญัว่าเป็นเมืองทีมีโดมนับพันโดม (The City of a 

thousand Domes) มีสถานทีท่องเทียวสําคัญตงัอยู่ในกาํแพงเมืองเก่าทีเรียกว่าอินชานคาร่า (Ichan Qula) และ

ไดร้ับการขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.  นําท่านแวะถ่ายรูปกับมสัยิดเอ๊ค (Ak Mosque) ชาวบา้น

เรียกกนัวา่มสัยดิสีขาว สร้างในช่วงศตวรรษที  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านชมป้อมปราการพระราชวงั โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่าทียิงใหญ่มีหอคอยสูง (Kalta Minor Tower) 

ตกแต่งด้วยกระเบืองโมเสคสีสันทีสวยงาม นําท่านชม คุนยาอาร์ค (Kunya Ark)  ซึงเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง 

และยงัมีวงัของมูฮัมหมัด อามินข่าน มาดาสซ่าส์ (Muhammad Amin khun)  ชมรูปแบบและศิลปะในการ

ก่อสร้างทีบ่งบอกถึงความคิดของคนในสมัยนันทีมีความสามารถและมีความละเอียดอ่อนในการก่อสร้าง 
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นอกจากนันความสวยงามแบบศิลปะอิสลามของกระเบืองทุกแผ่นทีใช้ในการตกแต่งภายนอกและภายใน

สถานทีแห่งนีได้ถูกสร้างโดย อิสลามโคจา (Islam Khoja) ผูมี้บทบาทในการดูแล และเผยแพร่ศาสนา สร้าง

สุเหร่ามสัยิด โรงเรียน และยงัมีหอคอยมินาเรตทีสูงทีสุด ประมาณ  เมตร ลวดลายสวยงาม สร้างในปี คศ.

 นอกจากนนัเขายงัไดส้ร้างพิพิธภณัฑท์ีดีทีสุดในเมืองนีอีก ชมทีฝังศพของ พาร์ราวาน มคัหมูด (Pakhlavan 

Makhmud) ทีถูกสร้างเป็นโดมสีฟ้าเพียงแห่งเดียวเท่านนัในคีวา ชมพระราชวงัฤดูร้อน ทชั คอบลี (Tash Hauli/ 

Stone courtyard) ทีมีรูปแบบการสร้างสวยงามอีกเช่นกัน และมีรูปแบบการใช้งาน และการจดัสรรการใช้งาน

ของห้องต่างๆ ในตวัของพระราชวงั ไม่ว่าจะเป็นหอ้งรับแขก ห้องนางสนม ตาํหนกัของกษตัริย ์ซึงมีรูปแบบการ

สร้างอยา่งสวยงาม  

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอูร์เกนซ์  

18.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูร์เกนซ ์สู่ สนามบินทาชเคนต ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชวัโมง 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทาชเคนต ์
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว Ramada Hotel Tashkent**** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

 
 

วันทีหก  ทาชเคนต์ (ประเทศ อุซเบกสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองทาชเคนต(์Tashkent) เป็นเมืองหลวงทีตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกของประเทศอุซเบกิสถาน มี

ความหมายว่า เมืองศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองทีใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและเป็น

ศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลางมีประชากรประมาณ  ลา้นคน เป็นเมืองทีถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศทีไม่มี

ทางออกสู่ทะเล นาํท่านเทียวชม จตัุรัสเสรีภาพ หรือ จตัุรัสมุสตาคิลลิก (Independence Square หรือ Mustakillik 

Square) เป็นหัวใจของเมืองและเป็นสัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพของคนในชาติ ทางเดินสู่จตัุรัสออกแบบดว้ยประตู
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โคง้ทีสวยงามกบัรูปปันนกกระทงุแปดตวับินขึนสู่ทอ้งฟ้าผา่นความหวงัไปยงัใจกลางของจตุัรัส และอีกดา้นของ

จตัุรัสเป็นอนุสาวรียข์องทหารและวรีชนทีเสียชีวิตในสงครามโลกครังทีสอง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านชม จตัุรัสคาสต์อิหม่าม ( Khast-Imam Square) เป็นศูนยก์ลางศาสนาอิสลามของทาชเคนต์ จตัุรัสกวา้ง

ใหญ่มีพิพิธภณัฑ์ ห้องสมุดโมอีมูบารักเป็นสถานทีสําคญัของทาชเคนต์ ห้องโถงหน้าของพิพิธภณัฑ์ เป็นห้อง

สําคญั แสดงคมัภีร์อลักุรอานของอุตซมาน เป็นคมัภีร์ฉบบัใหญ่ลายมือเขียน เขียนบนหนงักวางในศตวรรษที 7 

ถือเป็นคมัภีร์อลักุรอานทีเก่าแก่ทีสุดในโลก นาํท่านถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกชือหนึงว่า 

สุเหร่าของซาร์ (Tsar’s Mosque) สุเหร่าแห่งนีสร้างขึนในปี ค.ศ.  โดยเชคห์ อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคห์เรอร์ 

(Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) มหาบุรุษแห่งลทัธิซูฟี ทีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อมาใน

ศตวรรษที  เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง สุเหร่าไดรั้บความเสียหายเป็นอย่างมาก และซาร์แห่งรัสเซีย พระเจา้ 

อเล็กซานเดอร์ที  ได้ให้เงินบูรณะขึนมาใหม่ ทาํให้เป็นทีรู้จกัในชือ สุเหร่าของซาร์ ได้เวลานําท่านชมความ

สวยงามของสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งกรุงทาชเคนต์ (Metro Station) อีกหนึงสถานทีท่องเทียวและมีความสวยงาม

ไม่แพส้ถานีรถไฟในรัสเซีย 
 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว Ramada Hotel Tashkent**** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 

 

วันทีเจ็ด  ทาชเคนต์ – ด่านออยเบค – คูจานด์ (ประเทศ ทาจิกสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ชายแดนอุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถานทีด่านออยเบค (ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชวัโมง) นําท่าน

ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง จากนันนําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคูจานด์ (Khujand) ซึงตงัอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศ ตงัอยู่ในเขตจังหวดัซุกด์ (Soghd) เดินทางถึงเมืองคูจานด์เป็นเมืองใหญ่อนัดับสองรองจากดูชานเบ 

ตงัอยู่บริเวณแม่นาํซีดาโย เป็นเมืองเก่าแก่ทีก่อตงัขึนมาโดยอเล็กซานเดอร์มหาราช เพือเป็นทีตงัถินฐานของชาว

กรีกกบัชนเผ่าไซเธียน เมือ 329 ปี ก่อนคริสตกาล และในช่วงศตวรรษที 8 ถูกครอบครองโดยชาวอาหรับ ต่อมา

ถูกปกครองโดยเผ่ามองโกลกว่า 5 ศตวรรษ จนกระทงัถึงยุคทาเมอเลน ผูร้วบรวมดินแดนแถบเอเชียกลาง และ

เป็นเมืองสําคญับนเส้นทางการคา้ของเส้นทางสายไหมในเวลาต่อมา จนในปีค.ศ.1866 เอเชียกลางถูกรัสเซียยึด

ครองและเปลียนชือเป็น “เลนินอบาด” จนกระทงัถึงปี ค.ศ. 1939 กลบัมาใชชื้อเดิมหลงัจากโซเวียตล่มสลาย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมเมืองคูจานด์ นําท่านชม อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี(Ismail Somani Monument) อันเป็น

สัญลักษณ์ของการตงัเมือง และเป็นต้นกาํเนิดของการสร้างประเทศทาจิกิสถาน ชมอนุสรณ์สถานของกวี

ผูป้กครองทาจิกิสถาน ในยุคศตวรรษที 12 (Mausoleum of Sheikh Muslihiddin) โครงสร้างสถาปัตยกรรมทาํ

ดว้ยอิฐและดินเผาขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน จากนนัชมทะเลสาบเทียม Kayrakkum ทีสร้างขึนเพือกกัเก็บ

นาํจากแม่นาํ Syr-Daryo แหล่งนาํธรรมชาติสําคญั ของเมืองคูจานด์ มีขนาดใหญ่ 55 กม. x 20 กม. ปัจจุบนัเป็น

แหล่งเพาะพนัธุ์ปลา และสถานทีตากอากาศในช่วงหนา้ร้อน ชาวทาจิกเรียกทะเลสาบแห่งนีว่าทะเลทาจิก (Tajik 

Sea) นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัวฒันธรรมของอาร์บอบ (Arbob Cultural Palace) สร้างขึนเมือ ค.ศ. 1950 เพือเป็น

สํานักงานใหญ่ดูแลกิจการฟาร์มใน ยุคโซเวียต โดยจาํลองแบบมาจากพระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ในเมือง
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เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนันนําท่านชมปราสาททาเมมาริค (Temurmalik Castle หรือ Khojand Fortress) สร้าง

ตามคาํสงัของผูบ้ญัชาการติเมอร์มาริค เพือตา้นกองทพัมองโกลทีขยายอาํนาจในดินแดนนีในปี ค.ศ. 1219- 1220 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Khujand Delux Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีแปด คูจานด์ – อสิตาราฟชาน – ไอนี– เพนจิเค้นท์ (ประเทศ ทาจิกสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิสตาราฟชาน (Istaravshan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชวัโมง) ซึงตงัอยู่บริเวณ 

เทือกเขาเตอร์กิสถาน เมืองนีมีความเก่าแก่กว่า 2,500 ปี เคยเป็นทีพกักองคาราวานการคา้บนเส้นทางสายไหม จึง

เป็นศูนยร์วมของศิลปิน ช่างฝีมือ และเป็นทีอยู่อาศยัของชนชนัสูง จึงทาํให้เมืองมีการสร้างอาคารสลบัซับซ้อน 

และแกะสลกัดว้ยไมอ้ย่างสวยงาม นาํท่านเขา้ชมปราสาทอิสทาราฟชาน (Istaravshan Castle) สร้างโดย กษตัริย์

เปอร์เซีย สมยัราชวงศ์อะเคเมนิด ปัจจุบนัเหลือเพียงซากกาํแพงและป้อมปราการบางส่วน ท่านสามารถชมวิว

ทิวทศัน์ของเมืองจากดา้นบนไดอ้ย่างสวยงาม    
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเพนจิเคน้ท์ (Penjikent) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 ชัวโมง) เป็นเมืองทีตงัอยู่ใน

แควน้ซูกด์ ติดกบัชายแดนอุซเบกิสถาน เมืองนีเคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรซอคเดียน (Sogdian) ตรงบริเวณ

หุบเขาซีรัฟชาน (Zeravshan Valley) (ซอคเดียน = คือกลุ่มคนทีพูดภาษาอิหร่าน ซึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ทีอาศยัอยู่

ในแถบเอเชียกลางในยุคก่อนการเขา้มาของศาสนาอิสลาม) และเรียกไดว้า่เป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวหลกัของ
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ทาจิกิสถาน ทีค้นพบซากอารยธรรมศาสนาโซโรอัสเตอร์ ระหว่างทางจะผ่านเมืองไอนี (Ayni) ซึงเป็นเมือง

ทางผ่านทีจะเดินทางสู่เมืองเพนจิเคน้ท์ นําท่านเทียวชมเมืองไอนี เพือผ่อนคลายอิริยบถ และ ชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องชาวทาจิส ซึงอาศยัอยู่ในแถบหุบเขาสูง  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Sugd Hotel / Umarien Hotel *** หรือเทียบเท่า  

 

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

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชมเมืองเพนจิเคน้ท ์เมืองทีตงัอยู่ริมฝังแม่นาํเซราฟชาน ซึงในอดีตเป็นเมืองนีเป็นทีอยูอ่าศยัของพวก

ซ๊อกเดียน (Sogdiana) และเชือว่าในอดีตเมืองนีเป็น 1 ใน 23 เมืองใหญ่แห่งอาณาจกัรเปอร์เซีย ในยุคสมยัของ

ราชวงศอ์ะเคเมนิดส์ และเมืองนีเป็นอีกเมืองทีมีความอุดมสมบูรน์รองลงมาจากเปอร์เซีย นาํท่านชมร่องรอยของ

อารายธรรมโบราณทีคน้พบในบริเวณนี ไดเ้วลานาํท่านชมเมืองซารามซ์ (Saramz Ancient City) ซึงไดชื้อวา่เป็น

เมืองโบราณตน้แบบของสังคมเมือง มีอายเุก่าแก่กว่า 5,500 ปี เพิงขดุคน้พบในปี ค.ศ.1975 และองค์การ ยเูนสโก้

ไดข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2010 เมืองนีตงัอยู่บริเวณริมฝังแม่นาํเชราฟชาน ซึงมีพืนทีประมาณ 100 เฮค

เตอร์ และยงัมีซากโบราณของวิหารไฟ ให้เห็น นาํท่านเทียวชมเมืองโบราณพร้อมเก็บภาพความน่าประทบัใจ

เมืองมรดกโลกแห่งทาจิกิสถาน  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดูชานเบ (Dushanbe) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดในทาจิกิสถาน คาํว่า ดูชานเบ ใน

ภาษาทาจิก มีความหมายว่า "วนัจนัทร์" ซึงเป็นชือทีมาจากข้อเท็จจริงทีเมืองเป็นสถานทีตังของหมู่บ้านทีมี

ชือเสียงเรืองตลาดวนัจนัทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 4.30 ชวัโมง ซึงระหว่างการเดินทางสู่เมืองดูชานเบ จะ

ผ่านทิวทศัน์เขาสูงอนัสวยงาม ระหว่างทางให้ท่านไดมี้โอกาสแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวทีแอนชอพพาส (Anzob 

Pass) ซึงมีความสูงกว่า 3,372 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัววิภเูขาสลบัซับซอ้นสวยงามมาก  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hilton Dushanbe Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 1) 
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วันทีสิบ  ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชมเมืองดูชานเบ เมืองหลวงของประเทศทาจิกิสถาน ชมอนุสาวรียอิ์สมาอิล ซาโมนิ(Ismail Somani) 

ผูก้อบกูเ้อกราชให้แก่ประเทศทาจิกิสถาน จากนนันาํท่านชมสวนสาธารณะรูดากิ (Rudaki Park) สถานทีพกัผ่อน

หย่อนใจของชาวดูชานเบ ยามคาํคืนจะมีนาํพุดนตรีแสดง และใกลก้นัเป็นทีตงัของ อาคารทีทาํการรัฐบาลอาคาร

ใหม่ อาคารหอสมุดแห่งชาติ ซึงติดกบัสวนสาธารณะมอสโคว และย่านดูชานเบเอเวนิว จากนนันาํท่านชมตลาด

กรีนมาร์เก็ต (Green Market) ตลาดพืชผกั ผลไมพ้ืนเมือง นาํท่านผ่านชม พระราชวงัรวมชาติ (Palace of Unity) 

หรือมีชือว่า พระราชวงัวาห์รัท (Vardat Palace) ตังอยู่ทางตอนเหนือของเมือง ผ่านชมพระราชวงัแห่งชาติ 

(Palace of Nations) สวนแห่งชยัชนะ (Victory Park)  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฮิสซาร์ (Hissar Village) ตังอยู่ทางตอนใต้ห่างจากเมืองดูชานเบ ประมาณ 30 ก.ม. 

สันนิษฐานวา่หมู่บา้นแห่งนีในอดีตเคยเป็นทีถินอยู่ของมนุษยย์คุหิน ซึงพบเห็นจากหลกัฐานทางประวติัศาตร์ไม่

ว่าจะเป็นทีอยู่อาศยัตามหุบเขา แต่ก็ถูกรุกรานและถูกทําลายจากกองทัพอนัหลากหลายทีได้บุกรุกเข้ามาใน

ดินแดนนีไม่ว่าจะเป็นกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช เจงกีสข่าน ตลอดจนกองทัพแดง นําท่านชมป้อม

ปราการฮิสซาร์ (Hissar Fortress) สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 3 เพือเป็นปราการป้องกนัและโรงเรียนสอนศาสนา 

แต่ต่อมาไดถู้กทาํลายโดยกองทพัแดงของโซเวียต อิสระให้ท่านได้ชมซากอารยธรรมโบราณแห่งเอเชียกลาง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูชานเบ 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hilton Dushanbe Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 2) 
 

 
 

วันทีสิบเอด็ ดูชานเบ – อลัมาต ี
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วตัถุโบราณและงานศิลปะ (Museum of National Antiquities) จดัเป็นพิพิธภัณฑ์ทีดี

ทีสุดของประเทศ ภายในจดัแสดงเรืองราวผ่านวตัถุทางประวตัศาสตร์ร่วมสมัย แต่สิงทีโด่ดเด่นทีสุดคือองค์

พระพุทธรูปนอนยาว  เมตร ทีไดม้าจากเมืองอาจินาเทปเป 
 

11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินดูชานเบ เพอืเชคอิน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

13.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูชานเบ สู่สนามบินบิชเคก โดยเทียวบิน KC132/KC109 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินอลัมาตี  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรือเทียบเท่า 
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วันทีสิบสอง อลัมาต ี– Big Almaty Lake  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินชมความมหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ‘Zhasylkol’ หรือ ‘Big Almaty Lake’ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน อญัมณี

แห่งอลัมาตี ทะเลสาบแห่งนี อยูสู่งจากระดบันาํทะเลประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดลอ้มดว้ย ยอดเขาอนัใหญ่โตถึง

สามยอด คือ ยอดเขาโซเวียต (Peak of Soviet) , ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวร์ริส (Tourist Peak) ทีถูกโอบ

ลอ้มด้วยธรรมชาติทีสวยงามของเทือกเขาสูงทีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Ili-Alatau 

เหนือโกรกธารของแม่นาํ Bolshaya Almatinka  ความพิเศษอยู่ทีสีของนาํในทะเลสาบ โดยจะเปลียนไปตามแต่

ละฤดูกาล ตงัแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และภาพของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซท์ีมีฉากหลงัเป็นภูเขา

สูง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่อลัมาตี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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 บ่าย นาํท่านขึนเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) ซึงได้ชือว่าเป็นจุดทีสูงทีสุดในเมืองอลัมาตี สูงถึง 1,130 

เมตรเหนือระดบันาํทะเล ณ จุดชมวิวเห็นนีท่านจะไดช้มทศันียภาพและความสวยงามของเมืองอลัมาตีจากมุมสูง 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวติัศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี

(Central Historical Museum) พิพิธภณัฑ์ทีแสดงประวตัิความเป็นมาของชาวคาซัคสถาน ทงัภาพถ่ายแบะสัตถุ

โบราณทีสามารถคน้พบ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการดาํเนินชีวิตของชาวคาซคัในอดีต ไดเ้วลา 

 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดกรีนมาร์เกต (Green Bazaar)  ซึงมีทงัสินคา้อุปโภค และบริโภค ทงัเสือผา้ เครืองแต่งกาย, 

ไข่ปลาคาร์เวียร์ และของทีระลึก, ของสด, ของแห้ง อาทิ ถวัชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อลัมอนด์ ผลไม้

แห้งต่างๆมากมาย ให้ได้เลือกซือ จากนันนาํท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท (Arbat) อนัเป็นถนนแหล่งรวมสินคา้ 

หลากหลายชนิด ทงัของทีระลึกและภาพวาดต่างๆ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือของฝากตามอธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีสิบสาม บิชเคก – โทกโม๊ค – บิชเคก (ประเทศคีร์กซิสถาน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบิชเคก (Bishkek) (ระยะทาง 264 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) ระหวา่งทาง

ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพเทือกเขาและแม่นาํอนัสวยงาม รวมถึงหมู่บา้นเลก็ๆ และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชนพนืเมืองแถบเอเซียกลาง นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองระหวา่งพรมแดน 2 ประเทศ 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองบิชเคก (Bishkek) ซึงเป็นเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดและเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

ของประเทศคีร์กีซสถาน ตงัอยู่บริเวณเทือกเขาเทียนชาน และหุบเขาชุย (Chuy Valley) มีแม่นาํซุยไหลผ่าน บิ
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ชเคกยงัอยู่ในเส้นทางรถไฟสายเตอร์กีสถาน -ไซบีเรีย นอกจากนีเมืองบิชเคกไดส้ร้างขึนมาในยุคข่านอุซเบกที

เคยปกครองบริเวณนี โดยสร้างเป็นป้อมปราการดิน เพือเป็นจุดพกัระหว่างการคา้บนเส้นทางสายไหม ในยุคที

ถูกปกครองโดยโซเวียต ไดถู้กเรียกขานชือเมือง เป็นฟุนเซ (Frunze) (ค.ศ.1962)  ต่อมาเมือโซเวียตล่มสลาย ก็ได้

กลบัมาใช้ชือ บิชเคกเหมือนเดิม นาํท่านชมจตัุรัสกลางอะลาตู ้(Ala – too Square) ตงัอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมือง

หนึงในเส้นทางสายไหม โดยมีรูปปัน Erkindik ทีแปลวา่ อิสรภาพ ตงัอยู่ตรงกลางจตุรัส ซึงถูกนาํมาวางไวใ้นปี 

ค.ศ 2003 แทนทีรูปปันของเลนิน   จากนันนําท่านชมอาคารรัฐสภา (Philarmonic Hall, จตัุรัสแห่งชัยชนะ นํา

ท่านชม Manas Monument อนุสรณ์สถานของท่าน Manas บุคคลผูย้ิงใหญ่ของประเทศ  ไดเ้วลานาํท่านถ่ายรูป

พิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์ (National History Museum) ซึงจดัแสดงประวติัความเป็นมาและวตัถุโบราณอนัลาํ

ค่าทีถูกคน้พบในประเทศคีร์กิซสถาน (หากพิพิธภณัฑเ์ปิดให้เขา้ชม ทางทวัร์จะนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ)์ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับ 5 ดาว Hyatt Regency Hotel Bishkek **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสิบสี  บิชเคก – โทกโม๊ค - บิชเคก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองโทกโม๊ค (Tokmok) ตงัอยู่ทางฝังตะวนัออกของเมืองบิชเคก ห่างออกไปประมาณ 60 ก.ม. 

โดยเมืองโทกโม๊ค เป็นหนีงในเมืองสําคัญของแคว้นซุย ตังเหนือระดับนําทะเลประมาณ 816 เมตร ด้าน

ตะวนัออกของเมืองนีติดกบัชายแดนประเทศคาซัคสถาน จึงได้สร้างป้อมปราการและตงัฐานทพัของทหารใน

สมยัของข่าน เนท แห่งโคแลนด์ และ ต่อมาตกเป็นของโซเวียตในช่วงทีโซเวียตเรืองอาํนาจ ไดเ้วลานาํท่านชม

หอคอยบูรานา (Burana Tower) เป็นหอคอยมินาเรต์ สร้างขึนในสมัยศตวรรษที 11 โดยข่านเนท และเป็น

หอคอยมินาเรต์ หนึงเดียวทีสร้างในเอเชียกลางในสมยันนั มีความสูงประมาณ 45 เมตร ซึงในศตวรรษที 15 ได้

เกิดแผ่นดินไหว ทาํให้หอคอยแห่งนีได้รับความเสียหาย ทาํให้ความสูงลดลงเหลือ 35 เมตร นําท่านชมความ

สวยงามและความเก่าแก่ของหอมินาเรต์แห่งเอเชียกลาง ได้เวลานําท่านเทียวชมเมืองโทกโม๊ค อีกหนึงเมือง

ประวตัิศาสตร์และมีทีมีความสาํคญัทางการรบของหลากหลายกองทพัทีเขา้มารุกรานเอเชียกลาง  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา (Ala-Archa) ซึตังอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบิชเคก ห่างออกไป

ประมาณ 40 กิโลเมตร ตังอยู่แนวบนเทือกเขาเทียนชาน บนพืนทีกว่า 200 ตารางกิโลเมตร ทีระดับความสูง 

1,500-4,000 เมตร เหนือระดับนาํทะเล ทีอุดมไปดว้ยป่าสนอลัไพน์ มีทิวเขาสวยงามทีปกคลุมดว้ยหิมะ แม่นาํที

ไหลแรงและหน้าผาลึกชนั นบัเป็นทศันียภาพอีกแห่งหนึงในประเทศคีร์กิซสถาน นําท่านเทียวชมและเก็บภาพ

ความสวยงามของอุทยานใหญ่แห่งเทือกเขาเทียนชาน ณ ประเทศคีร์กิซสถาน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง

กลบัสู่เมืองบิชเคก 



 

2306-0802-5STAN                                                                   www.smileytour.com                                                                     Page 17 of 22 

 

 
 

17.00 น. นาํท่านสู่สนามบินบิชเคก เพือเชคอิน 

19.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินบิชเคก สู่สนามบินอลัมาตี 

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินอลัมาตี แวะเปลียนเทียวบิน 

  อิสระอาหารคาํ ในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

วันทีสิบห้า กรุงเทพมหานคร 
 

01.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบิน KC931 (ใชเ้วลาบิน 7 ชวัโมง) สายการบินมีบริการระหวา่งเทียวบนิ 

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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15 วนั เอเชียกลาง 5 สถาน 
4-18 พ.ค. 2566 / 25 พ.ค.- 8 มิ.ย. 2566/ 1-15 มิ.ย. 2566   

(คาซัคสถาน – เตร์ิกเมนิสถาน – อซุเบกิสถาน - ทาจิกสิถาน – คีร์กซิสถาน) 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ค. - มิ.ย. 2566 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 189,900 

พกัเดียวเพมิท่านละ 31,000 

เด็กอาย ุ  - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 179,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมต้นทีท่านละ (เทียวบิน KC เท่านนั) 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทนีงั confirm เท่านนั) 

50,000-80,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 11 ธนัวาคม 2566) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว 5 สถาน (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน KC/ HY/ T5 (กระเป๋าเดินทางนาํหนกั ไม่เกิน 20 กก./ใบ) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตวุงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที ตามระบุ,  

 ค่าวีซ่า 5 ประเทศ 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํให้ท่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีมิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 
 

 



 

2306-0802-5STAN                                                                   www.smileytour.com                                                                     Page 19 of 22 

 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยนืวซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 0 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60-89 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 30-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-29 วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใช้จ่าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 0 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะ ใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
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ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํให้ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมูิตาํ เครืองปรับอากาศทีมี

จะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนั

ในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ICAO  

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  

( 9.75 นิว ) + ยาว ( 21.5 นิว ) + สูง ( 18 นิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตราฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 



 

2306-0802-5STAN                                                                   www.smileytour.com                                                                     Page 21 of 22 

 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกบัเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึง

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ

ของหัวหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋า

ใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านัน นนั

หมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า

ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียด

ขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า  

(Single entry เข้า-ออกครังเดียวเท่านัน) 
 

เอกสารทีต้องเตรียม ก่อนยืนวีซ่าท่องเทียว มีดังนี 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซึงมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหนา้วา่งสาํหรับติดวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้คู ่

2. สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ทีแสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ทีแสดงประวติัการเดินทางทงัหมด 

3. รูปถ่ายสี 3 รูป (พนืหลงัสีขาวเท่านนั) เขียนชือผูข้อยนืวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น 

5. สาํเนาบตัรประชาชน 

6. สาํเนาทะเบยีนสมรส 

7. สาํเนาสูตบิตัร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เด็กอายุตาํกว่า 16 ปีเดินทางโดยลาํพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดงความยินยอมจากบิดา

และมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได*้* 

8. หลกัฐานซึงแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัทีเพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเ์กือหนุนเพียงพอทีครอบคลุมค่าใชจ้่ายของตวัท่าน และสมาชิก

ในครอบครัวทีจะเดินทางดว้ยกบัท่าน ทีครอบคลุมระยะเวลาทีจะพาํนักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบัญชี เงินฝาก

ธนาคารท่านตอ้งแสดงสมุดตวัจริงพร้อมสําเนาทีมีรายการอย่างน้อย 6 เดือนยอ้นหลงั (สมุดเงินฝาก ตวัจริงจะส่งคืนให้ภายหลงัพร้อม

จดหมายแจง้ผลวีซ่า)  

9. ในกรณีทีมีผูส้นบัสนุน/รับรองใบสมคัรของท่านโปรดแสดงหลกัฐานของความสัมพนัธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้นั รวมถึง

หลกัฐานการติดต่อระหว่างกนั เช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ้่ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รูปถ่าย และ หลกัฐานการโอนเงินหากได้

ให้การดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์   

10. หลกัฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีทีผูส้มคัรประกอบอาชีพ ให้แสดงหลกัฐานปัจจุบนัเช่นจดหมายตน้ฉบบัจากนายจา้ง ระบตุาํแหน่ง

หน้าทีการงาน เงินเดือนรายได ้และระยะเวลาทีอนุญาตให้ลาพกั / ผูมี้กิจการของตนเองโปรดแสดงหลกัฐาน การเป็นเจา้ของกิจการ 

เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจาํปี ทีแสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยงัคงดาํเนินอยู่ / กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ให้ใช้

จดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

 

 รูปถ่าย อายุไม่เกิน  เดือน 

 ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

 ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน  ซม. 

 ภาพสี พืนหลงัเรียบ 

 หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 


