
 

 

 

 

 

        พเิศษ!! ลดทันที  12,000 บาท                 

เหลือเพียง 47,900 บาทเท่านัน้!!  
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    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอรเ์ซียดินแดนท่ีได้
ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรกัและอิหร่านใน

ปัจจุบนั ในอดีตจกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเชื้ อชาติเผ่าพนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น ้าสินธุในเอเชีย ไปจรด

ทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปตใ์นอฟัริกา 

     ท่องเท่ียวชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช้ื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับ เมืองหลวง

เตหะรานท่ีสวยงามเป็นอันดับหน่ึง และชีราช ท่ีมีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ท่ีมีความ
สวยงามเป็นอนัดบัสาม 

 

ก าหนดการเดินทาง 

27 ธนัวาคม – 4 มกราคม 2563 59,900.-  47,900.- 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 22.35 – 02.30 (+1) 
วนัท่ี 3  เตหะราน ชีราช THR – SYZ ATR 700 07.15 – 09.20 
วนัท่ี 8 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 21.10 – 07.25 (+1) 

 
วนัที่ 1 ศุกร ์27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - เตหะราน 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน มาฮานแอร ์ชั้น 4 แถว S ประต ู8  

 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดย สายการบิน มาฮานแอร ์เที่ยวบินที่ W5 
050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เครื่องบิน) 
03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร จากน้ัน น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั 

 

พกัที่ FERDOWSI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เตหะราน 

วนัที่ 2 เสาร ์28 ธ.ค. 62 เตหะราน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

08.30 น. น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศ ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบรช์ ท่ีพาดผ่านจากทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณหน่ึง

พนัเมตร ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆ และไดถู้กพฒันา

ใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกตน้ไมใ้หดู้สวยงามมาโดยตลอดทุกรัช

สมยั  
น าท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีชื่อเสียง
ซึ่งไดเ้ก็บสะสมสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนั

ไวท่ี้น่ี และท่ีส าคญัท่ีสุดสิ่งของเครื่องใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไป

ถึง 2,600 ปี พรอ้มกนัน้ันยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรเปอรเ์ซียใน
อดีตอีกดว้ย 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม  พระราชวังโกเลสตาน  (Golestan Palace) หรือ
พระราชวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ี

เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งข้ึน
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ตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าส์พ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริย์

คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริยอ์ะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่งไดเ้ลือกเตหะราน

เป็นเมืองหลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
14.00 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) 

สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติ

ของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับ อัญมณี เพชร

พลอย ไข่มุก อนัล ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของท่ีส าคญัต่างๆ 

หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพูท่ี
เม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน ้าหนักถึง 182 กะรตั  
ลูกโลก (Global of Jewel) ท่ีประดับดว้ยอญัมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ชิ้ น ซึ่ง
มีน ้ าหนักประมาณ 18,200 กะรัต พระราชบัลลังก์ฯ (Naderi Shah Throne) 
เป็นของกษัตริย์นาเดรี ซาห์ ท่ีทรงสัง่ใหส้รา้งมีความสูง 2.25 เมตร ประดับ

ดว้ยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้ น มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซึ่งท าขึ้ น
ในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ท่ีขึ้ นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ท า

ดว้ยไข่มุกและอญัมณีท่ีมีค่าอีกมากมายรวมแลว้มีน ้าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎ

ปาห ์ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกท าขึ้ นในปี ค.ศ.1925 ตอนท่ีขึ้ นครองราชยแ์ละ
นอกจากน้ันยงัมี เครื่องประดบัต่างๆ อีกมากมายที่สุดจะประเมินค่าฯ  
 

 

 อิสระใหท้่านช๊อปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองท่ี ตลาดบารซ์าร ์  
เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร / โรงแรม  
พกัที่ FERDOWSI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เตหะราน 

วนัที่ 3 อาทิตย ์29 ธ.ค. 62 เตหะราน - ชีราซ 
05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมราหบ์ดั  เพื่อข้ึนเครื่องไปเมืองชีราซ  
07.15 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยสายการบิน Iran Air เท่ียวบินท่ี 

ATR 700 

 

09.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองชีราซ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ

ปกครองของจงัหวดัฟารส์  

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู  (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk 
Mosque ซึ่งไดช้ื่อวา่เป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคญัที่สุดของอิหร่านตอน
ใต ้เอกลักษณ์ของสุเหร่าน้ี คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งดว้ยกระเบื้ องสีชมพู ถูก

สรา้งขึ้ นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และส าเร็จ

เรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1887 

 

 น าท่ านไปชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนท่ี
สวยงามราวกับสวนสวรรค์ เป็นสวนท่ีตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดับและไมย้ืน

ตน้หลากหลายชนิด เป็นการจดัสวนแบบเปอรเ์ซียท่ีงดงามยิ่ง ภายในสวนยงัมี

ต าหนักเก่าของผูป้กครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สรา้งโดย ข่าน
โมฮมัหมดั อาลี เมื่อตน้ศตวรรษ 

 

 ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนท่ีสวยอีกแห่งของ
ชีราช ซึ่งเคยเป็นท่ีพ านักของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหน่ึงยงัมีการตกแต่ง                      

ภายในและมพีิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ ผ้ึงของบุคคลท่ีส าคญัในอดีตของเปอรเ์ซีย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 น าท่านไปชม ที่ฝังศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุด

ดิน มูฮัมหมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกท่ีมีชื่อเสียง เกิดท่ีเมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 
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และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีท่ีได้

ความไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้ าง่ายๆขึ้ นมาใหเ้ป็นคติ

สอนคนใหเ้ป็นคนดี อนุสรณ์สถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสรา้งไดถู้กสรา้ง

ขึ้ นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อใหเ้ป็นท่ีร าลึกถึงคุณงามความดีของท่าน 

 น าท่านไปถ่ายภาพดา้นนอก ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ท่ีคาริม 
ข่านไดส้ัง่ใหส้รา้งท่ีพักอาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้ นท่ีใจกลาง

เมือง ท่ีพกัอาศยัน้ีถูกออกแบบมีลกัษณะเหมือนป้อม มีพื้ นท่ีประมาณ 12,800 
ตรม. มีก าแพงลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ภายในยงัตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้พื่อใหม้ีความร่ม

รื่น 

 

 ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อของฝากท่ี ตลาดวากิลบาซาร ์(Vakil 
Bazaar) เป็นตลาดบาซาร์ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาหซ์าเดห์ ซึ่งอยู่ใกลก้ับ
มสัยิดวาคิล ภายในจะมีสินคา้หลายอยา่งรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคารจีน  
พกัที่ ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ชรีาซ 
วนัที่ 4 จนัทร ์30 ธ.ค. 62 ชีราซ – เปอรเ์ซโพลิส – ยาซด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
 น าท่านออกเดินไปยัง เมืองมารพ์ดาสท ์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นท่ีตั้งของ นครเปอร์เซโพลิส 

(Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางท่ียิ่งใหญ่ของ
อาณาจกัรเปอรเ์ซีย และไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979                
ใหท้่านไดช้มโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาล

ประมาณ 520 ปี จนถึงรชัสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซึ่งไดถู้กก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเติม

มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางท่ี

ประกอบดว้ยราชวังต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรัพย์สมบัติ ท่ีเก็บสิ่งของมีค่า

ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทพั 
ของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม 

 

 จากน้ัน น าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรอ์ีกแห่งหน่ึง ซึ่งเป็น

สุสานท่ีฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ให้ท่านได้ชม
สถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลกับนผาหินและท่ีส าคญัเป็นสุสานของษัตริย ์                    

ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริยอ์งคต์่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองนครเปอรเ์ซ

โพลิสมาก่อน 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินไปยัง เมืองยาซ์ด (Yazd) ท่ีอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ มี
ระยะทางประมาณ 380 กม. โดยเดินทางผ่าน เมืองพาร์ซากาด ซึ่งในอดีตได้

เคยเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวง ถูกสรา้งโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราชของอาณาจักร

เปอรเ์ซีย น าท่านชม สุสานของกษัตริยไ์ซรสัมหาราช ผูก้่อตั้งราชวงศอ์าเคเม

เน่ียน ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้ท่ีมีอายุยอ้นไปถึง 2,500 

ปีมาแลว้ 

 

 เดินทางมาถึง เมืองยาซด์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของ

จงัหวดัยาซ์ด ท่ีตั้งอยู่ทางใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีร์และไดช้ื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่ง

ทะเลทราย (The Pearl of Desert) 

 

 น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองยาซด์ (Yazd) ในสมัยดั้งเดิม
ประมาณ 3,000 ปี เคยเป็นส่วนหน่ึงของมีดีสดว้ย จนกระทัง่ในสมยัของอะคา

เมนิดส์ จากประวติัศาสตรก์ารปกครองท่ีผ่านมา มีการส่งกองก าลังเขา้ยึดและ

ท าลายบา้นเมืองใหเ้สียหาย แต่เน่ืองจากเมืองยาซ์ดไดต้ั้งอยู่ไกลและมีสิ่งแวด 
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ลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ จึงท าใหร้อดพน้จากความเสียหาย และไม่มีอันตรายจาก

การโจมตีของขา้ศึก จึงท าให้เมืองยาซ์ดยังคงไวซ้ึ่งสิ่งท่ีเป็นศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวนัน้ี  
 
ในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้เคยสร้างเป็น คุกส าหรับขังนักโทษ 

(Alexander’s Prison) คนส าคญัของพวกเปอรเ์ซียไวท่ี้น่ี และต่อมาภายหลังได้
กลายเป็นเมืองท่ีมีคนอยู่อาศัยอย่างถาวร ตัวเมืองและสิ่งก่อสรา้งท่ีเหมาะ

ส าหรบัเป็นท่ีอยู่อาศยัในทะเลทราย โดยมีการสรา้งหอ้งใตดิ้นเพื่อหลบลมรอ้น

ซึ่งไดผ้ลดีและเหมาะสมกวา่ใชเ้ครื่องปรบัอากาศ 

 น าท่านไปชม มัสยิด จาเม (Jame’s Mosque) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 
12 โดย กษัตริยข์องราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ้ นในปี ค.ศ.

1324-1365 และยงัมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ี

โดดเด่นในอิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของ

เปอรเ์ซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมาจนทุกวนัน้ี 

 

 น าท่ านไปชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq 
Monument) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในบริเวณท่ีเป็นจตุัรสัอยู่กลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ นโดย
จาดิน อัล อาเมียร ์เช็คหแ์มก ในขณะท่ีท่านเป็นผูว้่าการของยาซ์ดในสมยัของ

ราชวงศตี์มูร ์สถานท่ีแห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซึ่ง

มีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดท่ีมีชื่อเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม 

นอกจากน้ันยงัมีท่ีพกัของคนเดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็น

ส าหรับด่ืม เมื่อเวลาพลบค า่ก็จะมีแสงสีสม้ท่ีสวยงามท่ีออกมาจากส่วนโคง้ขา้ง

ในมสัยิด ซึ่งท าใหเ้ป็นภาพที่น่าต่ืนเตน้     

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ยาซด์ 

วนัที่ 5  องัคาร 31 ธ.ค. 62 ยาซด์ – เมยบ์อด - อีสฟาฮาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านไปชม วิหารของลทัธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร ์
ซึ่งในอดีตไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาติ ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเขา้มา ในวิหาร

จะมีกระถางไฟท่ีติดลุกโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆ ปีจะ
มีการเฉลิมฉลองกนัท่ีในวิหารแห่งน้ี      

 

 น าท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ท่ีตั้งอยู่ใกลท้ะเลทราย 
และภูเขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอรเ์ซียโบราณนับถือ

พระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเชื่อว่าคนท่ีตาย

ไปแลว้ไม่ควรท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี เพื่อใหพ้ระท าพิธี 

และน าศพน้ันไปยังหอคอยเพื่อใหน้กแรง้ได้จิกกินเน้ือจนเหลือแต่กระดูกท่ี

สะอาด แลว้จึงน าไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้   

 

 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเมยบ์อด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 
50 กม. เมืองน้ีตั้งอยูใ่นทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกของยาซด์ เป็นเมืองโบราณ
ท่ีนับยอ้นหลังไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นตั้งของสิ่งก่อสรา้งท่ีสวยงาม

และน่าสนใจหลายแห่ง ท่ีก าลงัถูกยื่นเพื่อการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลก 

 

 ใหท้่านชม ปราสาทนารินจ ์(Narinj Castle) ซึ่งถูกสรา้งดว้ยกอ้นหินท่ีท าจาก
ดินเหนียวใหเ้ป็นปราสาท ตัวปราสาทถูกสรา้งขึ้ นมานคาดว่าประมาณ 2,000 

ปีมาซึ่งจะเหมือนกับกอ้นหินในยุคของราชวงศ์เมเดส อะคาเมนิดและซสัซานิด 

ตัวปราสาทสูงขึ้ นจากพื้ นดินประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่

ดา้น ตามริมก าแพงถูกสรา้งใหเ้ป็นทางเดินโดยมีขั้นบนัไดส าหรบัขึ้ นลง 
ไปยงัดา้นล่างท่ีท าเป็นหอ้งมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีคุมขงันักโทษ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมือง
หลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฯ ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทาง

ห่างประมาณ 130 กม. 

 

 น าท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ี
ไม่เคยพบเห็นในท่ีใดมาก่อน ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์าห์ อับ

บาสท่ี 2 ท่ีมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อส าหรับขา้ม

แม่น ้าซายนัเดห ์ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นดว้ย 
 
จากน้ันน าท่านไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึง

วา่ ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานท่ีถูกสรา้งในสมยักษัตริยช์าห ์อบับาสท่ี 
1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสรา้งให้เป็น

สะพานท่ีมีความสวยงามส าหรับขา้มแม่น ้ าซายันเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร 

และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่ง

เป็นทางเดินท่ีสวยงามและฐานดา้นล่างถูกสรา้งเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อสีฟาฮาน 

วนัที่ 6 พุธ 1 ม.ค. 63 อีสฟาฮาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.30 น. น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองท่ีมัง่
คั ่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุก

ดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสน

วิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย 
จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงัชุมชนของชาวอารเ์มเนียน ชมความสวยงาม

ของวิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของ

ยุโรปและของเปอรเ์ซีย พรอ้มกับชม พิพิธภัณฑข์องโบสถ ์ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับ

หนังสือฯ เครื่องแต่งกาย ประวติัศาสตรค์วามเป็นมา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การ

แกะสลกัตวัอกัษรบนเสน้ผม 

 

 น าท่านไปชม พระราชวงัเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 
เสา ซึ่งความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระ

น ้าหน้าวงัจะเป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก 

ชื่อ ชีคห ์บาไฮ พื้ นท่ีของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหน้ามีสระน ้า

มีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชั้นสูง 15 

เมตร มีการแกะสลกัลวดลายประตูหน้าต่างท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวน

ดอกไมท่ี้เขียวชอุ่มเพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นท่ี

ตอ้นรบัพระราชอาคนัตุกะ ซึ่งต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษัตริยช์าห ์อบับาส ท่ี 2 

และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ัน น าท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม ซึ่งมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่น

กว่าตารางเมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 

510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง

จตุัรัสแห่งน้ี เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีส าคัญในดา้นกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล 

นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้ับการ

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   

 

 

 

 



 

7 
 

 ชม พระราชวังอาลี คาปู  (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นในสมัยของ
กษัตริย ์ชาห ์อับบาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละ

ชั้นไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน 

พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีประทับและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุด

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี   

 

 ชม มสัยิดชีคห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งสรา้งโดยชาห ์ 
อับบาสท่ี 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใชเ้ป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่าน้ัน 

โดยเฉพาะตวัโดมซึ่งถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ    

 

 ชม มสัยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่ง  
หน่ึงของโลกถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 

โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ท่ีมีความสูงประมาณ 

40 เมตร  ใหท้่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อของฝากต่างๆท่ีบริเวณ

จตุรสัแห่งน้ี 

 

 อิสระใหท้่านไดช้๊อปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองท่ีตลาดบารซ์าร ์บริเวณอิหม่ามสแควร ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อีสฟาฮาน 

วนัที่ 7 พฤหสับดี 2 ม.ค. 63 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห-์คาชาน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาชาน (Kashan) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ
อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ ์ 
ระหว่างทาง ใหท้่านไดช้มความสวยงามของ หมู่บา้นแอบยาเนห ์(Abyaneh 
Village) ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูกสรา้งอยู่
บนเนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใชอ้ิฐดินดิบเป็น

วสัดุในการสรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16-18 

เมื่อสมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึ่งต่อมาไดร้บัเอาศาสนา

อิสลามเขา้มา และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามใน

ทะเลทราย หรือท่ีเรียกว่า โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พันธุ์

ดอกไมต้่างๆ 

 

 น าท่านไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนท่ีอยู่ติดกบัท่ีราบเชิงเขา
ซาโกรซ ถูกสรา้งขึ้ นในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบใหเ้ป็น

สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน ้ าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน ้ าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลังน ้ าท่ีไหลไปตามท่อ

ต่างๆ และไหลไปหล่อเล้ียงตน้ไมต้่างๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอนัสวยงาม

ท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ชั้นส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้าและอบไอ

น ้า 

 

 

 

 

 จากน้ันไปชม โบรูเจอร์ดี  เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือ
คฤหาสน์หลังน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยพ่อคา้ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองคาชาน ชื่อว่า ฮัจ 

เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรูเจอร์ดี 

บา้นหลงัน้ีไดถู้กสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 18 ปี 

ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยตน้ไม ้และตัวบา้นมีลกัษณะ

เป็นช่องลมเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทและหมุนเวียน อีกทั้งยังท าการตกแต่ง

ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปูนป้ันและทาสีใหม้ีความสวยงามตามแบบ

ลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย   
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ NEGARESTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า คาชาน 

วนัที่ 8 ศุกร ์3 ม.ค. 63 คาชาน – กูม – เตหะราน – กรุงเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าท่ านชม  Sutan Amir Ahmad Bathhouse หรือ ท่ี รู ้จัก ในชื่ อ  Qasemi 
Bathhouse ซึ่งเป็นโรงอาบน ้าสาธารณะแบบดั้งเดิม ของอิหร่านในเมืองคาชาน
ถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16 ในช่วงยุคราชวงศซ์าฟาวิด แมก้ระน้ันโรงอาบน ้า

ไดร้บัความเสียหายในปี ค.ศ. 2321 อันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว และไดร้ับ

การบูรณะในช่วงยุคราชวงศ์กอจาร์ โรงอาบน ้าแห่งน้ีตั้งชื่อตาม Imam Zadeh 
Sultan Amir Ahmad ซึ่งมีสุสานอยู่ใกลเ้คียง มีพื้ นท่ีประมาณ 1,000 ตาราง
เมตร ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ sarbineh (หอ้งแต่งตัว) และ garmkhaneh 
(หอ้งอาบน ้ารอ้น) การตกแต่งภายในของโรงอาบน ้าน้ันตกแต่งดว้ยกระเบื้ องปู
พื้ นสีฟ้าครามและสีทองปูนฉาบผนังก่ออิฐ และภาพวาดศิลปะ หลังคาของโรง

อาบน ้าท าจากโดมหลายชิ้ นท่ีมีแกว้นูนเพื่อใหแ้สงสวา่งเพียงพอกบัโรงอาบน ้า 

 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกูม ท่ีตั้งอยูห่่างประมาณ 110 กม.  

 เมืองกูม (Qom) เป็นจงัหวดัและเมืองเดียวท่ีตั้งอยู่ใตก้รุงเตหะราน เป็นเมือง
ท่ีมีความส าคัญทางดา้นศาสนาอิสลาม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอนดา้น

การศาสนา และนอกจากน้ันก็ยงัมีชื่อเสียงในการท าเครื่องป้ันดินเผา เครื่องใช้

ในครวัเรือน ถว้ยชามท่ีเป็นเซรามิค ทอพรมท่ีท าดว้ยไหม ทอเสื่อ และยงัมีการ

ปลูกตน้ทบัทิมอีกดว้ย 

 

 น าท่านไปชมภายนอก อนุสรณส์ถานของฟาติมา อัล มาสซูเมห ์(Shrine of 
Fatima al Massumeh) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีฝังศพอันศักด์ิสิทธ์ของฟาติมาท่ี
เป็นน้องสาวของอิหม่าม ถูกสรา้งขึ้ นในเมืองกูม ซึ่งไดร้ับการนับถือโดยชาว

มุสลิมนิกายชีอะ และใหเ้ป็นเมืองท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสองในอิหร่านรองจากเมืองมัส

ชาด ฟาติมา อัล มาสซูเมห์ เป็นน้องสาวคนท่ีแปดของอิหม่าม อาลี อัล รีดา้ 

และเป็นบุตรสาวคนท่ีเจ็ดอิหม่าม มูซา อลั คาดฮิม  ในนิกายชีอะ ผูห้ญิงท่ีถูก

เคารพนับถือว่าเป็นนักบุญ และนอกจากน้ัน ยงัเป็นท่ีฝังศพของบุตรสาวคนท่ี

เกา้ของอิหม่านมูฮมัหมดั อาตากิอีกดว้ย 

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าศักด์ิสิทธ์ิจามคาราน(Jamkaran Mosque) ท่ีตั้ งอยู่
บริเวณริมนอกเมือง ถูกสรา้งตามค าสัง่ของฮาดรัท โฮจดั ในปี 393 ฮิดเราะห์

ศกัราชหรือปีท่ี 17 แห่งรามาดอน หรือในราวปี ค.ศ.974 ซึ่งจามคารานไดแ้จง้

ว่า ไดพ้บกับมูฮัมหมัด อัล มาห์ดี ท่ีเดินทางติดตามท่านอัลเคิร์ด และจามมา

รานไดร้ับค าแนะน าว่า ดินแดนแห่งน้ีไดเ้ป็นของขา้หลวง และต่อมาไดห้ยุดท า

การเพาะปลูกพืชและไดร้บัเงินใหส้รา้งเป็นสุหร่าข้ึนมา 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการช๊อปป้ิงท่ี ตลาดพ้ืนเมือง Bazaar ตามอธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั กรุงเตหะราน ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 

150 กม. 

 

ค า่ น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินโคไมน่ี เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง 
รบัประทานอาหารค า่ ระหวา่งทาง (อาหารกล่อง/แซนดว์ิช) 

 

21.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051   

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัที่ 9 เสาร ์4 ม.ค. 63 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ 
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
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*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ  

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเสื้ อแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเสื้ อแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเครื่องบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียม
ไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหล่ียมผืนผา้หรือสี่เหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุด
สุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน :  ราคาน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 คนข้ึนไป 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 

          47,900.- 

             

            5,900.- 

           

 

 

 

➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดราคา           14,000.- 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหน้า 20,000 

บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตัว๋

เครื่องบินภายใน ชั้นประหยดั 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนักงานบริการ ท่านละ 64 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวรค์นไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็น 27 ดอลลาร ์ตลอดทริป หรือ
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั 

 

▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวีซ่าท่ียื่นและตั ๋ว
เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ▪ เก็บค่าใชจ้่าย 50% 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั ▪ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พื้ นหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 1 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
5. ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมายเหตุ : 
 ▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี

สิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ี

นัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ



 

11 
 

 

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้

เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่

วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


