EHC-KC-14D-CENTRALASIA

14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน - ทาจิกสิ ถาน – คีร์กซิ สถาน)

เปิ ดทริป...ท่ องเทีย่ วสู่ 5 ประเทศแห่ งเอเชียกลางบนเส้ นทางสายไหม
(เราจัดเที่ยวบินภายใน เดินทางไม่ ไกล....ไม่ เหนื่อย พักโรงแรม 4-5 ดาว)

21 ก.ย.-4 ต.ค./ 12-25 ต.ค. 2562
175,000.อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบอัลมาตี – อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา
หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์
คูจานด์ (ทาจิกสิ ถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์
บิชเคก (คีร์กซิ สถาน) – อุทยานแห่ งชาติอลา-อาร์ ชา – โทกโม๊ ค

EHC-KC-14D-CENTRALASIA

14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน - ทาจิกสิ ถาน – คีร์กซิ สถาน)
25 พ.ค./21 ก.ย. / 12 ต.ค. 2562 กรุ งเทพมหานคร – อัลมาตี (ประเทศคาซัคสถาน พักค้ าง 2 คืน)
07.30 น.
10.15 น.
16.25 น.

ค่า

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 9-10 อาคารผูโ้ ดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ แอสตาน่า (KC) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบิน KC932 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.10 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงกรุ งอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งอัลมาตี (Almaty) เป็ นเมื องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถาน ดิ นแดนแห่ งความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทั้งยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหม เส้นทางแห่ งคาราวานค้าขายอัน
เลื่องชื่ อ นาท่านเที่ยวชมกรุ งอัลมาตี อดีตเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานจนถึงปี 1998 ก่อนที่จะย้ายมาเป็ น
เมืองอัสตานา นาท่านชมอนุ สาวรี ยอ์ ิสรภาพ (Monument of Independence) ซึ่ งสามารถมองเห็นเทือกเขาเทียน
ชานของจีนได้อย่างเด่นชัด อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของเสาหิ นที่สูงมากถึง 46 เมตร ด้านบนเป็ นรู ปปั้ นของ
มนุ ษย์ทองคาขี่เสื อดาติดปี ก ซึ่ งชาวคาซัคสถานมีความเชื่ อว่ามนุ ษย์ทองคานั้นเป็ นบรรพบุรุษของพวกเขา ได้
เวลานาท่านชมสวนสาธารณะแพนฟิ ลอฟ (Panfilov Park) ซึ่ งสร้างเพื่อราลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียต
รบกับนาซี ในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบถส์คริ สต์เซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่ ง
สร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูในการสร้างโบสถ์แห่งนี้

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
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26 พ.ค./ 22 ก.ย. / 13 ต.ค. 2562

อัลมาตี – ทะเลสาบอัลมาตี (ประเทศคาซัคสถาน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินชมความมหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติ ‘Zhasylkol’ หรื อ ‘Big Almaty Lake’ ทะเลสาบสี เขียวอ่อน อัญมณี
แห่งอัลมาตี ทะเลสาบแห่งนี้ อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดล้อมด้วย ยอดเขาอันใหญ่โตถึง
สามยอด คือ ยอดเขาโซเวียต (Peak of Soviet) , ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวร์ ริส (Tourist Peak) ที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของเทือกเขาสู งที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติ Ili-Alatau
เหนื อโกรกธารของแม่น้ า Bolshaya Almatinka ความพิเศษอยูท่ ี่สีของน้ าในทะเลสาบ โดยจะเปลี่ยนไปตามแต่
ละฤดูกาล ตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสี ฟ้าเทอร์ควอยซ์ และภาพของทะเลสาบสี เทอร์ควอยซ์ที่มีฉากหลังเป็ นภูเขา
สู ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ อลั มาตี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นจุดที่สูงที่สุดในเมืองอัลมาตี สู งถึ ง 1,130
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ณ จุดชมวิวเห็นนี้ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพและความสวยงามของเมืองอัลมาตีจากมุมสู ง
อิ ส ระให้ท่ า นได้เก็ บ ภาพความสวยงามตามอัธ ยาศัย นาท่ า นเข้า ชมพิ พิ ธ ภัณฑ์ ป ระวัติศ าตร์ แห่ ง กรุ ง อัล มาตี
(Central Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติความเป็ นมาของชาวคาซัคสถาน ทั้งภาพถ่ายและวัตถุ
โบราณที่สามารถค้นพบ สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องและการดาเนินชีวิตของชาวคาซัคในอดีต ได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดกรี นมาร์เกต (Green Bazaar) ซึ่ งมีท้ งั สิ นค้าอุปโภค และบริ โภค ทั้งเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย,
ไข่ปลาคาร์ เวียร์ และของที่ระลึก, ของสด, ของแห้ง อาทิ ถัว่ ชนิ ดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้
แห้งต่างๆมากมาย ให้ได้เลื อกซื้ อ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนอารบัท (Arbat) อันเป็ นถนนแหล่งรวมสิ นค้า
หลากหลายชนิด ทั้งของที่ระลึกและภาพวาดต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารค่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนและเตรี ยมตัวสาหรับการเช็คอินในช่วงค่า
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
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23.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเช็คอิน

27 พ.ค./ 23 ก.ย. / 14 ต.ค. 2562 อาชกาบัต (ประเทศเติร์กเมนิสถาน) – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบัต
02.20 น.
04.20 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอัลมาตี สู่ สนามบินอาชกาบัต ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง
(เที่ยวบินจากเมืองอัลมาตี – อาชกาบัต มีเพียง 2 เที่ยวบินต่ออาทิตย์ ดังนั้นจึงมีทางเลือกค่อนข้างน้อย)
เดินทางถึงสนามบินอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระอาหารเช้าในโรงแรมตามอัธยาศัย และ ให้ท่านได้พกั ผ่อนก่อนนาท่านเที่ยวชมหลุมไฟนรกในช่วงบ่าย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเดอเวเซ (Darvaza) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง) เป็ นหมู่บา้ นที่เป็ น
หน้าด่านสู่ การเข้าชมหลุมไฟขนาดใหญ่ หรื อที่รู้จกั ในชื่ อ หลุมไฟนรก หรื อ ประตู่สู่นรก (Door to Hell) หลุ ม
ยักษ์กว้างใหญ่ที่มีเปลวเพลิงลุกสว่างไสวต่อเนื่ อง ชวนให้นึกถึงกระทะทองแดงขนาดยักษ์ ประตูนรก (Door to
Hell) เป็ นหลุมก๊าซกว้าง 70 เมตร ที่อยูบ่ นพื้นที่ทะเลทรายคาราคัมอันโล่งกว้าง ใกล้กบั หมู่บา้ นเดอเวเซ เมืองอา
ฮาล ประเทศเติร์กเมนิสถาน ถูกเรี ยกว่า "ประตูนรก" จากลักษณะหลุมที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ไม่มีวนั มอดดับ
สาหรับที่ไปที่มาของหลุมยักษ์แห่งนี้ เดิมทีแล้วเป็ นทะเลทรายโล่งกว้าง กระทัง่ เมื่อปี ค.ศ. 1971 ได้มีวิศวกรของ
โซเวียตมาตั้งแคมป์ ขุดเจาะน้ ามันบริ เวณนี้ แต่หลังจากที่พวกเขาเริ่ มการขุดเจาะเพื่อหาน้ ามัน กลับพบว่าที่ที่เขา
ขุดเจาะนั้นมีแต่ก๊าซมีเทน และต่อมาหน้าดินก็เกิดทรุ ดตัวเป็ นหลุมก๊าซกว้าง ด้วยความกังวลว่าก๊าซมีเทนอาจจะ
ทาอันตรายกับผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นที่ห่างออกไปไม่ไกล วิศวกรจึงตัดสิ นใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมนี้ โดยคาด
ว่ามันจะดับภายในไม่กี่สัปดาห์ เมื่อก๊าซถู กเผาจนหมด นับตั้งแต่วิศวกรจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นในหลุ มยักษ์แห่ งนี้
ไฟก็ไม่เคยมอดดับลงอีกเลย มันโชติช่วงร้อนระอุอยูอ่ ย่างนั้นมายาวนาน สิ บปี ผ่านไปก็แล้ว 20 ปี ผ่านไปก็แล้ว
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จนถึงวันนี้ 44 ปี ผ่านไป ไฟในหลุมก็ยงั คงเผาไหม้อยูเ่ หมือนเดิม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของ
หลุมไฟนรกแห่งนี้ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ เมืองอาชกาบัต

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

28 พ.ค. /24 ก.ย. / 15 ต.ค. 2562
เช้า

อาชกาบัต – นิสา – อาชกาบัต (ประเทศเติร์กเมนิสถาน)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเมืองนิสา (Nisa) อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิเปอร์ เซี ยและปาร์ เทียน ห่ างจากเมืองอาชกาบัตไป
ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เมืองนิ สาคือเมืองหลวงแห่ งแรกของอาณาจักรปาเทียน ก่อตั้งขึ้นโดยกษัตริ ย ์ อาซา
เซสที่ 1 (Arsaces I) ครองราชย์ในช่วง 211-250 ก่อนคริ สตกาล เมืองถูกทาลายลงจนราบคาบโดยพวกมองโกล
ในช่วงศตวรรษที่ 13 เมืองโบราณแห่ งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 2007 นา
ท่านเข้าชมป้อมปราการโบราณปาร์เทียน (Parthian Fortress of Nisa) นาท่านชมร่ องรอยแห่ งอารยธรรมโบราณที่
ยังคงหลงเหลื อให้ได้ชมจากซากปรักหักพังที่พอจะสามารถสันนิ ษฐานถึงความรุ่ งเรื องของอาณาจักรแห่ งนี้ ใน
อดี ตกาล ไม่วา่ จะเป็ น พระราชวัง อาราม หรื อ ห้องพระคลัง ห้องเก็บไวน์ และห้องเก็บพืชผลต่างๆ นอกจากนี้
เมืองนิ สา ยังได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสาคัญในการทาการค้าระหว่าง เปอร์ เซี ย กรี ก และ เอเชี ยกลางอีกด้วย อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพป้ อมปราการโบราณได้ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุ งอาชกาบัต นาท่านเที่ยวชมเมืองอาชกาบัต(Ashgabat) หรื อที่รู้จกั ในนาม “เมืองแห่ ง
ความรัก” เป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเติรก์เมนิ สถาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายคาราคุม( Kara Kum) และ
เทือกเขาโคเพตแด๊ก (Kopet Dag) เป็ นที่ต้ งั ของที่ทาการรัฐบาล และศูนย์กลางการบริ หารประเทศ เป็ นอีกหนึ่ ง
เมืองสาคัญบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) นาท่านเที่ ยวชมจัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) เป็ น
อนุสาวรี ยท์ ี่แสดงถึงการประกาศอิสรภาพของ ประเทศโดยมีรูปปั้ นของอดีตผูน้ าของประเทศในยุคต่างๆ และมี
การตกแต่งด้วยน้ าพุอย่างสวยงาม บริ เวณจัตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสาคัญ เช่น พระราชวังของประธานาธิ บดีเติร์ก
เมนบาชิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม (หากท่านต้องการถ่ายภาพ อาจมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ซึ่ งไม่
รวมในโปรแกรม) ได้เวลานาท่านชมมัสยิดและสุ สานของเติรก์ เมนบาชิ (Spiritual Mosque and Mausoleum of
Turkmenbashi) เป็ นสถานที่ฝังศพของอดีตผูน้ า นายซาปามีรัท นิยาซอฟ (Saparmyrat Niyazov) ซึ่ งถูกขนานนาม
เรี ยกว่า “เติร์กเมนบาชิ ” (Turkmenbashi) นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History
and Ethnography) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ได้มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุจากแหล่งอารยะธรรมโบราณทัว่ ประเทศ
เติ ร์ก เมนิ ส ถาน การจัดแสดงจะแบ่ ง เป็ นส่ ว นๆโดยไล่ ตามยุค ต่ า งๆของอารยะธรรม เช่ นยุค ของอาณาจัก ร
ปาร์ เทียน ยุคของอาณาจักรเมิร์ฟ เป็ นต้น ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุมากกว่า 5 แสนชิ้น สิ่ งที่เป็ นจุดเด่นใน
พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ คือ การเก็บรวบรวมไรตัน (Rhyton) ซึ่ งเป็ นภาชนะที่ทาจากงาช้างแกะสลักลวดลายสวยงาม
มาก ได้เวลานาท่านผ่านชม ทาเนียบประธานาธิ บดี (The Presidential Palace) อาคารในสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย
สะท้อนถึ ง มรดกทางสถาปั ต ยกรรม และ วัฒ นธรรมที่ สื บทอด จากเปอร์ เ ซี ย โบราณ ผ่า นชมอาคารรั ฐสภา
(Turkmen Parliament Building) ผ่านชมมัสยิดอาร์ โตกรู ล (Artogrul Gazy) ซึ่ งตั้งชื่ อตามชื่ อบิดาของบุรุษผู ้
ยิง่ ใหญ่อย่างออสมาน กาซี ผูก้ ่อตั้งจักรวรรดิออตโตมาน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (BBQ)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)

29 พ.ค. /25 ก.ย. / 16 ต.ค. 2562
เช้า
05.00 น.
06.20 น.
07.10 น.

ดาโชกุซ – คีวา (ประเทศ อุซเบกิสถาน)

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอาชกาบัต เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดาโชกุซ โดยเที่ยวบิน....... (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
เดินทางถึงเมืองดาโซกุซ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศอุซเบกิสถาน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคีวา (Khiva) ประเทศอุซเบกิสถาน โดยนาท่านข้ามพรมแดนและพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองคีวา ซึ่ งเป็ นเมืองที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็ นเมืองที่มีโดมนับพันโดม (The City of a
thousand Domes) มีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญตั้งอยูใ่ นกาแพงเมืองเก่าที่เรี ยกว่าอินชานคาร่ า (Ichan Qula) และ
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ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1990
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชมป้ อมปราการพระราชวัง โรงเรี ยนสอนศาสนา สุ เหร่ าที่ยิ่งใหญ่มีหอคอยสู ง (Kalta Minor Tower)
ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสี สันที่สวยงาม นาท่านชม คุนยาอาร์ ค (Kunya Ark) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
และยังมีวงั ของมูฮมั หมัด อามินข่าน มาดาสซ่ าส์ (Muhammad Amin khun) ชมรู ปแบบและศิลปะในการ
ก่ อสร้ า งที่ บ่ ง บอกถึ ง ความคิ ดของคนในสมัย นั้นที่ มี ค วามสามารถและมี ค วามละเอี ย ดอ่ อนในการก่ อสร้ า ง
นอกจากนั้นความสวยงามแบบศิ ล ปะอิ ส ลามของกระเบื้ องทุ ก แผ่นที่ ใ ช้ใ นการตกแต่ง ภายนอกและภายใน
สถานที่แห่ งนี้ ได้ถูกสร้ างโดย อิสลามโคจา (Islam Khoja) ผูม้ ีบทบาทในการดู แล และเผยแพร่ ศาสนา สร้ าง
สุ เหร่ ามัสยิด โรงเรี ยน และยังมีหอคอยมินาเรตที่สูงที่สุด ประมาณ 45 เมตร ลวดลายสวยงาม สร้ างในปี ค.ศ.
1910 นอกจากนั้นเขายังได้สร้างพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเมืองนี้ อีก ชมที่ฝั่งศพของ พาร์ ราวาน มัคหมูด (Pakhlavan
Makhmud) ที่ถูกสร้างเป็ นโดมสี ฟ้าเพียงแห่ งเดียวเท่านั้นในคีวา ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี (Tash Hauli/
Stone courtyard) ที่มีรูปแบบการสร้ างสวยงามอีกเช่นกัน และมีรูปแบบการใช้งาน และการจัดสรรการใช้งาน
ของห้องต่างๆ ในตัวของพระราชวัง ไม่วา่ จะเป็ นห้องรับแขก ห้องนางสนม ตาหนักของกษัตริ ย ์ ซึ่ งมีรูปแบบการ
สร้างอย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับมัสยิดเอ๊ค (Ak Mosque) ชาวบ้านเรี ยกกันว่ามัสยิดสี ขาว สร้าง
ในช่วงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Asia Khiva Hotel **** หรื อเทียบเท่า

30 พ.ค./26 ก.ย. / 17 ต.ค. 2562
เช้า
07.00 น.
09.35 น.
10.55 น.

คีวา – ทาชเคนต์ (ประเทศ อุซเบกิสถาน)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอูร์เกนซ์
ออกเดินทางจากสนามบินอูร์เกนซ์ สู่ สนามบินทาชเคนต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง
เดินทางถึงสนามบินเมืองทาชเคนต์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาชเคนต์(Tashkent) เป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศอุซเบกิสถาน มี
ความหมายว่า เมืองศิลา (The City of Stone) เป็ นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและเป็ น
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กลางวัน

ศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลางมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็ นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มี
ทางออกสู่ ทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม จัตุรัสเสรี ภาพ หรื อ จัตุรัสมุสตาคิลลิก (Independence Square หรื อ Mustakillik Square) เป็ น
หัวใจของเมืองและเป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของคนในชาติ ทางเดินสู่ จตั ุรัสออกแบบด้วยประตูโค้งที่สวยงาม
กับรู ปปั้ นนกกระทุงแปดตัวบินขึ้ นสู่ ทอ้ งฟ้ าผ่านความหวังไปยังใจกลางของจัตุรัส และอีกด้านของจัตุรัสเป็ น
อนุสาวรี ยข์ องทหารและวีรชนที่เสี ยชีวติ ในสงครามโลกครั้งที่สอง นาท่านชม จัตุรัสคาสต์อิหม่าม ( Khast-Imam
Square) เป็ นศูนย์กลางศาสนาอิสลามของทาชเคนต์ จัตุรัสกว้างใหญ่มีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดโมอีมูบารักเป็ น
สถานที่สาคัญของทาชเคนต์ ห้องโถงหน้าของพิพิธภัณฑ์ เป็ นห้องสาคัญ แสดงคัมภีร์อลั กุรอานของอุตซมาน
เป็ นคัมภีร์ฉบับใหญ่ลายมือเขียน เขียนบนหนังกวางในศตวรรษที่ 7 ถือเป็ นคัมภีร์อลั กุรอานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
นาท่านถ่ายรู ปกับสุ เหร่ าจูมา (Juma Mosque) หรื อมีอีกชื่ อหนึ่ งว่า สุ เหร่ าของซาร์ (Tsar’s Mosque) สุ เหร่ าแห่ งนี้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1451 โดยเชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) มหาบุรุษแห่ ง
ลัทธิ ซูฟี ที่สืบสกุลมาจากผูเ้ ผยแพร่ ศาสนามุคฮามัด ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรง สุ เหร่ า
ได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก และซาร์ แห่ งรัสเซี ย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ได้ให้เงินบูรณะขึ้นมาใหม่ ทา
ให้เป็ นที่รู้จกั ในชื่ อ สุ เหร่ าของซาร์ ได้เวลานาท่านชมความสวยงามของสถานี รถไฟใต้ดินแห่ งกรุ งทาชเคนต์
(Metro Station) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและมีความสวยงามไม่แพ้สถานีรถไฟในรัสเซี ย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Ramada Hotel Tashkent**** หรื อเทียบเท่า

31 พ.ค./ 27 ก.ย. / 18 ต.ค. 2562
เช้า

ทาชเคนต์ – ด่ านออยเบค – คูจานด์ (ประเทศ ทาจิกสิ ถาน)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ชายแดนอุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถานที่ด่านออยเบค (ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่ โมง) นาท่าน
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อไปยังเมืองคูจานด์ (Khujand) ซึ่ งตั้งอยู่ทางภาคเหนื อของ
ประเทศ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดซุ กด์ (Soghd) เดินทางถึงเมืองคูจานด์เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากดู ชานเบ
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ตั้งอยูบ่ ริ เวณแม่น้ าซี ดาโย เป็ นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยอเล็กซานเดอร์ มหาราช เพื่อเป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของชาว
กรี กกับชนเผ่าไซเธี ยน เมื่อ 329 ปี ก่อนคริ สตกาล และในช่วงศตวรรษที่ 8 ถูกครอบครองโดยชาวอาหรับ ต่อมา
ถูกปกครองโดยเผ่ามองโกลกว่า 5 ศตวรรษ จนกระทัง่ ถึงยุคทาเมอเลน ผูร้ วบรวมดินแดนแถบเอเชี ยกลาง และ
เป็ นเมืองสาคัญบนเส้นทางการค้าของเส้นทางสายไหมในเวลาต่อมา จนในปี ค.ศ.1866 เอเชียกลางถูกรัสเซี ยยึด
ครองและเปลี่ยนชื่อเป็ น “เลนินอบาด” จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1939 กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากโซเวียตล่มสลาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ ยวชมเมืองคู จานด์ นาท่านชม อนุ สาวรี ยอ์ ิ สมาอิ ล โซมานี (Ismail Somani Monument) อันเป็ น
สัญลักษณ์ ของการตั้งเมือง และเป็ นต้นกาเนิ ดของการสร้ างประเทศทาจิ กิสถาน ชมอนุ สรณ์ สถานของกวี
ผูป้ กครองทาจิกิสถาน ในยุคศตวรรษที่ 12 (Mausoleum of Sheikh Muslihiddin) โครงสร้างสถาปั ตยกรรมทา
ด้วยอิฐและดินเผาขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน จากนั้นชมทะเลสาบเทียม Kayrakkum ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บ
น้ าจากแม่น้ า Syr-Daryo แหล่งน้ าธรรมชาติสาคัญ ของเมืองคูจานด์ มีขนาดใหญ่ 55 กม. x 20 กม. ปั จจุบนั เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และสถานที่ตากอากาศในช่วงหน้าร้อน ชาวทาจิกเรี ยกทะเลสาบแห่ งนี้ วา่ ทะเลทาจิก (Tajik
Sea) นาท่านเข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์ บอบ (Arbob Cultural Palace) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950 เพื่อเป็ น
สานักงานใหญ่ดูแลกิ จการฟาร์ มใน ยุคโซเวียต โดยจาลองแบบมาจากพระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ ในเมือง
เซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก จากนั้นนาท่านชมปราสาททาเมมาริ ค (Temurmalik Castle หรื อ Khojand Fortress) สร้าง
ตามคาสั่งของผูบ้ ญั ชาการติเมอร์มาริ ค เพื่อต้านกองทัพมองโกลที่ขยายอานาจในดินแดนนี้ในปี ค.ศ. 1219- 1220
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Khujand Delux Hotel **** หรื อเทียบเท่า

ค่า

1 มิ.ย./ 28 ก.ย. / 19 ต.ค. 2562 คูจานด์ – อิสตาราฟชาน – ไอนี– เพนจิเค้ นท์ (ประเทศ ทาจิกสิ ถาน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตาราฟชาน (Istaravshan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชัว่ โมง) ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณ
เทือกเขาเตอร์ กิสถาน เมืองนี้มีความเก่าแก่กว่า 2,500 ปี เคยเป็ นที่พกั กองคาราวานการค้าบนเส้นทางสายไหม จึง
เป็ นศูนย์รวมของศิลปิ น ช่างฝี มือ และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชนชั้นสู ง จึงทาให้เมืองมีการสร้างอาคารสลับซับซ้อน
และแกะสลักด้วยไม้อย่างสวยงาม นาท่านเข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน (Istaravshan Castle) สร้างโดย กษัตริ ย ์
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เปอร์ เซี ย สมัยราชวงศ์อะเคเมนิ ด ปั จจุบนั เหลื อเพียงซากกาแพงและป้ อมปราการบางส่ วน ท่านสามารถชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองจากด้านบนได้อย่างสวยงาม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเพนจิเค้นท์ (Penjikent) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ น
แคว้นซูกด์ ติดกับชายแดนอุซเบกิสถาน เมืองนี้ เคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรซอคเดียน (Sogdian) ตรงบริ เวณ
หุ บเขาซี รัฟชาน (Zeravshan Valley) (ซอคเดียน = คือกลุ่มคนที่พูดภาษาอิหร่ าน ซึ่ งเป็ นชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่
ในแถบเอเชียกลางในยุคก่อนการเข้ามาของศาสนาอิสลาม) และเรี ยกได้วา่ เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ
ทาจิ กิสถาน ที่ คน้ พบซากอารยธรรมศาสนาโซโรอัสเตอร์ ระหว่างทางจะผ่านเมืองไอนี (Ayni) ซึ่ งเป็ นเมือง
ทางผ่านที่จะเดิ นทางสู่ เมืองเพนจิเค้นท์ นาท่านเที่ยวชมเมืองไอนี เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ และ ชมวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวทาจิส ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นแถบหุ บเขาสู ง ได้เวลานาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเพนจิเค้นท์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sugd Hotel / Umarien Hotel *** หรื อเทียบเท่า

2 มิ.ย./ 29 ก.ย. / 20 ต.ค. 2562 เพนจิเค้ นท์ – ซารามซ์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกสิ ถาน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองเพนจิเค้นท์ เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเซราฟชาน ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองนี้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพวก
ซ๊อกเดียน (Sogdiana) และเชื่ อว่าในอดีตเมืองนี้ เป็ น 1 ใน 23 เมืองใหญ่แห่ งอาณาจักรเปอร์ เซี ย ในยุคสมัยของ
ราชวงศ์อะเคเมนิดส์ และเมืองนี้เป็ นอีกเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์รองลงมาจากเปอร์ เซี ย นาท่านชมร่ องรอยของ
อารยธรรมโบราณที่คน้ พบในบริ เวณนี้ ได้เวลานาท่านชมเมืองซารามซ์ (Saramz Ancient City) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองโบราณต้นแบบของสังคมเมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 5,500 ปี เพิ่งขุดค้นพบในปี ค.ศ.1975 และองค์การ ยูเนสโก
ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 2010 เมืองนี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าเชราฟชาน ซึ่ งมีพ้นื ที่ประมาณ 100
เฮคเตอร์ และยังมีซากโบราณของวิหารไฟ ให้เห็น นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณพร้อมเก็บภาพความน่าประทับใจ
เมืองมรดกโลกแห่งทาจิกิสถาน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองดูชานเบ (Dushanbe) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทาจิกิสถาน คาว่า ดูชานเบ ใน
ภาษาทาจิ ก มี ความหมายว่า "วันจันทร์ " ซึ่ ง เป็ นชื่ อที่ มาจากข้อเท็จจริ งที่ เมื องเป็ นสถานที่ ต้ งั ของหมู่ บา้ นที่ มี
ชื่อเสี ยงเรื่ องตลาดวันจันทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 4.30 ชัว่ โมง ซึ่ งระหว่างการเดินทางสู่ เมืองดูชานเบ จะ
ผ่านทิวทัศน์เขาสู งอันสวยงาม ระหว่างทางให้ท่านได้มีโอกาสแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวที่แอนชอพพาส (Anzob
Pass) ซึ่ งมีความสู งกว่า 3,372 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับวิวภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Dushanbe Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

3 มิ.ย./ 30 ก.ย. / 21 ต.ค. 2562

ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกสิ ถาน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองดูชานเบ เมืองหลวงของประเทศทาจิกิสถาน ชมอนุสาวรี ยอ์ ิสมาอิล ซาโมนิ(Ismail Somani)
ผูก้ อบกูเ้ อกราชให้แก่ประเทศทาจิกิสถาน จากนั้นนาท่านชมสวนสาธารณะรู ดากิ (Rudaki Park) สถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของชาวดูชานเบ ยามค่าคืนจะมีน้ าพุดนตรี แสดง และใกล้กนั เป็ นที่ต้ งั ของ อาคารที่ทาการรัฐบาลอาคาร
ใหม่ อาคารหอสมุดแห่งชาติ ซึ่ งติดกับสวนสาธารณะมอสโคว และย่านดูชานเบเอเวนิ ว จากนั้นนาท่านชมตลาด
กรี นมาร์ เก็ต (Green Market) ตลาดพืชผัก ผลไม้พ้ืนเมือง นาท่านผ่านชม พระราชวังรวมชาติ (Palace of Unity)
หรื อมีชื่อว่า พระราชวังวาห์รัท (Vardat Palace) ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของเมื อง ผ่านชมพระราชวังแห่ งชาติ
(Palace of Nations) สวนแห่งชัยชนะ (Victory Park)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นฮิสซาร์ (Hissar Village) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ห่างจากเมืองดู ชานเบ ประมาณ 30 ก.ม.
สันนิ ษฐานว่าหมู่บา้ นแห่ งนี้ ในอดีตเคยเป็ นที่ถิ่นอยูข่ องมนุ ษย์ยุคหิ น ซึ่ งพบเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไม่ว่าจะเป็ นที่อยู่อาศัยตามหุ บเขา แต่ก็ถูกรุ กรานและถู กทาลายจากกองทัพอันหลากหลายที่ได้บุกรุ กเข้ามาใน
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ดิ น แดนนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นกองทัพ ของอเล็ ก ซานเดอร์ ม หาราช เจงกี ส ข่ า น ตลอดจนกองทัพ แดง น าท่ า นชม
ป้ อมปราการฮิสซาร์ (Hissar Fortress) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 3 เพื่อเป็ นปราการป้ องกันและโรงเรี ยนสอน
ศาสนา แต่ต่อมาได้ถูกทาลายโดยกองทัพแดงของโซเวียต อิสระให้ท่านได้ชมซากอารยธรรมโบราณแห่ งเอเชี ย
กลาง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดูชานเบ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Dushanbe Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

4 มิ.ย. / 1 ต.ค. / 22 ต.ค. 2562

ดูชานเบ – บิชเคก (ประเทศคีร์กซิ สถาน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วตั ถุโบราณและงานศิลปะ (Museum of National Antiquities) จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ดี
ที่สุดของประเทศ ภายในจัดแสดงเรื่ องราวผ่านวัตถุ ทางประวัตศาสตร์ ร่วมสมัย แต่สิ่งที่โดดเด่ นที่ สุดคือองค์
พระพุทธรู ปนอนยาว 13 เมตร ที่ได้มาจากเมืองอาจินาเทปเป

11.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูชานเบ เพื่อเช็คอิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box

EHC-KC-14D-CENTRALASIA
13.30 น.
16.15 น.
18.00 น.
18.55 น.
ค่า

ออกเดินทางจากสนามบินดูชานเบ สู่ สนามบินบิชเคก โดยเที่ยวบิน KC132/KC109
เดินทางถึงสนามบินอัลมาตี แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางจากสนามบินอัลมาตี สู่ สนามบินบิชเคก
เดินทางถึงสนามบินบิชเคก ประเทศคีร์กิซสถาน
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Hyatt Regency Hotel Bishkek **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

5 มิ.ย./ 2 ต.ค. / 23 ต.ค. 2562

บิชเคก – โทกโม๊ ค – บิชเคก (ประเทศคีร์กซิ สถาน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทกโม๊ค (Tokmok) ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันออกของเมืองบิชเคก ห่ างออกไปประมาณ 60 ก.ม.
โดยเมื องโทกโม๊ค เป็ นหนี่ งในเมื องสาคัญของแคว้นซุ ย ตั้ง เหนื อระดับน้ า ทะเลประมาณ 816 เมตร ด้าน
ตะวันออกของเมืองนี้ ติดกับชายแดนประเทศคาซัคสถาน จึงได้สร้ างป้ อมปราการและตั้งฐานทัพของทหารใน
สมัยของข่าน เนท แห่ งโคแลนด์ และ ต่อมาตกเป็ นของโซเวียตในช่ วงที่โซเวียตเรื องอานาจ ได้เวลานาท่านชม
หอคอยบูรานา (Burana Tower) เป็ นหอคอยมินาเรต์ สร้ างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 โดยข่านเนท และเป็ น
หอคอยมินาเรต์ หนึ่ งเดียวที่สร้างในเอเชี ยกลางในสมัยนั้น มีความสู งประมาณ 45 เมตร ซึ่ งในศตวรรษที่ 15 ได้
เกิ ดแผ่นดิ นไหว ทาให้หอคอยแห่ งนี้ ได้รับความเสี ยหาย ทาให้ความสู งลดลงเหลือ 35 เมตร นาท่านชมความ
สวยงามและความเก่ าแก่ ของหอมินาเรต์แห่ งเอเชี ยกลาง ได้เวลานาท่านเที่ยวชมเมื องโทกโม๊ค อีกหนึ่ งเมือง
ประวัติศาสตร์และมีที่มีความสาคัญทางการรบของหลากหลายกองทัพที่เข้ามารุ กรานเอเชียกลาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบิชเคก นาท่านเที่ยวชมเมืองบิชเคก (Bishkek) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
และเป็ นศูนย์กลางการปกครองของประเทศคีร์กีซสถาน ตั้งอยูบ่ ริ เวณเทือกเขาเทียนชาน และหุ บเขาชุ ย (Chuy
Valley) มีแม่น้ าซุ ยไหลผ่าน บิชเคกยังอยูใ่ นเส้นทางรถไฟสายเตอร์ กีสถาน -ไซบีเรี ย นอกจากนี้ เมืองบิชเคกได้
สร้างขึ้นมาในยุคข่านอุซเบกที่เคยปกครองบริ เวณนี้ โดยสร้างเป็ นป้ อมปราการดิน เพื่อเป็ นจุดพักระหว่างการค้า
บนเส้นทางสายไหม ในยุคที่ถูกปกครองโดยโซเวียต ได้ถูก เรี ยกขานชื่ อเมือง เป็ นฟุนเซ (Frunze) (ค.ศ.1962)
ต่อมาเมื่อโซเวียตล่มสลาย ก็ได้กลับมาใช้ชื่อ บิชเคกเหมือนเดิม นาท่านชมจัตุรัสกลางอะลาตู ้ (Ala – too Square)
ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง เป็ นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม โดยมีรูปปั้ น Erkindik ที่แปลว่า อิสรภาพ ตั้งอยูต่ รงกลาง
จตุรัส ซึ่งถูกนามาวางไว้ในปี ค.ศ. 2003 แทนที่รูปปั้ นของเลนิ น จากนั้นนาท่านชมอาคารรัฐสภา (Philarmonic
Hall, จัตุรัสแห่ งชัยชนะ นาท่านชม Manas Monument อนุ สรณ์สถานของท่าน Manas บุคคลผูย้ ิ่งใหญ่ของ
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ประเทศ ได้เวลานาท่านถ่ายรู ปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National History Museum) ซึ่ งจัดแสดงประวัติความ
เป็ นมาและวัตถุ โบราณอัน ล้ า ค่ า ที่ ถู ก ค้นพบในประเทศคี ร์กิ ซ สถาน (ในระหว่า งนี้ พิ พิ ธ ภัณฑ์ไ ด้ปิ ดท าการ
เนื่องจากอยูใ่ นช่วงบูรณะ หากเปิ ดให้เข้าชม ทางทัวร์ จะนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Hyatt Regency Hotel Bishkek **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

6 มิ.ย./ 3 ต.ค. / 24 ต.ค. 2562

บิชเคก – อุทยานแห่ งชาติอลา-อาร์ ชา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ อลา-อาร์ ชา (Ala-Archa) ซึ่ ต้ งั อยู่ทางตอนใต้ของเมื องบิ ชเคก ห่ างออกไป
ประมาณ 40 กิ โลเมตร ตั้งอยู่แนวบนเทือกเขาเทียนชาน บนพื้นที่กว่า 200 ตารางกิ โลเมตร ที่ระดับความสู ง
1,500-4,000 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ที่อุดมไปด้วยป่ าสนอัลไพน์ มีทิวเขาสวยงามที่ปกคลุมด้วยหิ มะ แม่น้ าที่
ไหลแรงและหน้าผาลึก ชัน นับเป็ นทัศนี ยภาพอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศคีร์กิซสถาน นาท่านเที่ยวชมและเก็บภาพ
ความสวยงามของอุทยานใหญ่แห่ งเทือกเขาเทียนชาน ณ ประเทศคีร์กิซสถาน สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทาง
กลับสู่ เมืองบิชเคก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดออส บาห์ซาร์ (Osh Bazaar) ตลาดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยสี สัน และวัฒนธรรมการดารงชีวติ
ของชาวคีร์กิซ ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากหรื อผลไม้แห้งมากมาย หลากหลายที่มีจาหน่าย ณ ตลาดแห่งนี้ จากนั้น
นาท่านแวะถ่ายรู ปสถานที่สาคัญๆแห่งเมืองบิชเคก ก่อนเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร

16.00 น.
17.00 น.
19.35 น.
20.25 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านสู่ สนามบินบิชเคก เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินบิชเคก สู่ สนามบินอัลมาตี
เดินทางถึงสนามบินอัลมาตี แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

7 มิ.ย./ 4 ต.ค. / 25 ต.ค. 2562
01.00 น.
08.55 น.

กรุ งเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน KC931 (ใช้เวลาบิน 7 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน - ทาจิกสิ ถาน – คีร์กซิ สถาน)
21 ก.ย.- 4 ก.ค./ 12-25 ต.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
175,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
22,000
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
165,000
54,000
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ (เที่ยวบิน KC เท่านั้น)
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยว 5 สถาน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KC/ HY/ T5 (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ,
 ค่าวีซ่า 5 ประเทศ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 90 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60-89 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 30-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-29 วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ICAO
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
(9.75 นิ้ว) + ยาว (21.5 นิ้ว) + สู ง (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่ งอยูใ่ นความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ า
ใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 5 ประเทศ
(Single Entry เข้ า-ออกครั้งเดียวเท่ านั้น)
เอกสารทีต่ ้ องเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยว มีดังนี้
1.
2.
3.

หนังสื อเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสาหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้าคู่
สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผูส้ มัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
รู ปถ่ายสี 3 รู ป (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) เขียนชื่อผูข้ อยืน่ วีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษไว้ดา้ นหลังรู ป






4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

รู ปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.
ขนาดจากคางถึงขอบผมด้านบนไม่เกิน 3 ซม.
ภาพสี พื้นหลังเรี ยบ
หน้าตรง และใบหน้าชัดเจน

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาสูติบตั ร หากอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
** ถ้าเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางโดยลาพัง หรื อไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมจากบิดา
และมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรื อมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และสมาชิก
ในครอบครัวที่ จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ ครอบคลุมระยะเวลาที่ จะพานักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดง สมุดบัญชี เงิ นฝาก
ธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริ งพร้อมสาเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝาก ตัวจริ งจะส่ งคืนให้ภายหลังพร้อม
จดหมายแจ้งผลวีซ่า)
ในกรณี ที่มีผสู ้ นับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของผูน้ ้ นั รวมถึง
หลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหากได้
ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณี ที่ผสู ้ มัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปั จจุบนั เช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง
หน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่ อนุญาตให้ลาพัก / ผูม้ ีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ นเจ้าของกิจการ
เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ ้น งบดุลประจาปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิ จการของท่านยังคงดาเนิ นอยู่ / กรณี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้
จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน - ทาจิกสิ ถาน – คีร์กซิ สถาน)
ราคาทัวร์ 175,000 บาท

21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562
12 – 25 ตุลาคม 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรดระบุ

DBL/ TRP)

ชื่อผูส้ ารองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์....................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

)

