
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

รายการทวัร ์ก าหนดเดนิทาง : 8 -15 กมุภาพนัธ ์2566 

วนัที ่1                                    วนัพุธ ที ่8 กุมภาพนัธ ์2566 

     กรงุเทพฯ  - เตหะราน (บนิตรง) 

- - - 

19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิดา้นหนา้เคาน์เตอร์เช็คอนิของ สายการบนิ
มาฮานแอร ์Row  S  ใกลป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 9 บนชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก โดยจา้

หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเดนิทางใหก้ับทา่น 
22.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิร่าน โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์    

ของอหิรา่น เทีย่วบนิที ่ W5-050 ซึง่จะใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 
 

วนัที ่2                     วนัพฤหสับด ีที ่9 กุมภาพนัธ ์2566 

                       เตหะราน - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- พระราชวงัโกเลสตาน 

B L D 

02.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิหิม่ามโคมยันี (IKA) ซึ่งอยู่ทางใตข้องกรุงเตหะราน
ประมาณ 35 กโิลเมตร (สภุาพสตรกีรุณาคลุมผมใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นลงจากเครือ่ง) เมือ่ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัในสนามบนิ 
 

ทีพ่กั IBIS AIRPORT HOTEL ในบรเิวณทา่อากาศยานโคมยัน ีพกัคนืที ่1 
 
08.00 น. บรกิารปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ทีข่องโรงแรม 

09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
10.00 น. น าท่านสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อ

ชม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ
อหิรา่น (National Museum Of 

Iran) พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เปิดท าการ
และจัดแสดงโบราณวัตถุต่ าง ๆ 
มาแลว้กว่า 70 ปี   ซึ่งไม่ได เ้ป็น

เพี ย งพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ที่ ให ญ่ ที่ สุ ด
ท า ง ด ้า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

โบราณคดีของประเทศเท่านั้น แต่
ยั ง เป็ นห นึ่ ง ใน พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ มี

ชื่อ เสีย งมากที่ สุดของโลกที่ มี
โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยจัด
แสดงไวท้ี่นี่มากกว่า 300,000 ชิน้ 

ซึง่ตกทอดมาจากยคุสมัยและอาณาจักรตา่งๆ ทีเ่กดิตัง้แตก่อ่นอาณาจักรเปอรเ์ซยี เชน่ เมอืงเอ็กบาตา
นาของอาณาจักรมดีสี เมอืงซซูา่ของของอาณจักรอแีลม จนกระทั่งมาถงึเปอรเ์ซยีในยคุแรกทีเ่รยีกว่า

ยคุอะคามนิดิ ตอ่มายังยคุซสัซาเนียน ยคุซาฟาวดิ จนกระทั่งถงึยคุกอญัร  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 



 

จากน ัน้ น าท่านเที่ยวชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึง่ในชว่งเวลาหนึ่งหลังการปฏวัิติ
โดยอหิม่ามโคมัยนี  พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพย ่าแย่ ถูกปล่อยทิ้งรา้งอย่างน่าอัปยศอดสู

เช่นเดยีวกับวังแห่งอื่นๆ เพิง่จะมีการบูรณะเมือ่เริม่เปิดประเทศอีกครัง้หนึ่งราวๆ หา้ปีที่ผ่านมานี่เอง  
อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชร

ที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของศลิปะยคุกอญัร  ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้มาไดใ้นทกุตารางนิว้ของพระราชวังแหง่นี้ก็

ดว้ยพระปรชีาของกษัตรยิอ์งคห์นึง่ของ ราชวงศก์อญรัคอื Nasser Al-Din Shah (1848-1896) 
ทีโ่ปรดใหส้รา้งและตกแตง่พระราชวังโกเลสตานใหเ้ป็นพระราชวังหลวงประจ าราชวงศ ์ตามศลิปะแบบ
ยโุรปทีท่า่นเคยเสด็จประพาสมากอ่นหนา้นัน้ จากพระราชวังโกเลสตาน  

 

 
 

น าทา่นชมกรอุภมิหาสมบัตแิหง่ชาตอิหิรา่นที ่พพิธิภณัฑอ์ญัมณี (Jewelry Museum) ซึง่อัญมณี

จากทกุยคุทกุสมัยของกษัตรยิท์กุราชวงศท์ีเ่คยปกครองอาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีจ านวนมากมายนัน้ 
ลว้นถกูเก็บไวใ้นสถานทีแ่ห่งนี้จนเรยีกไดว้า่เป็นกรอุภมิหาสมบัตทิีม่จี านวนมากมายและมโหฬารทีส่ดุ

ในโลก จากนัน้แวะชมและถา่ยภาพกับสะพานทีส่วยทีส่ดุในอหิรา่นและภมูภิาคตะวันออกกลางน่ันก็คอื  
ซึง่สรา้งคร่อมทางด่วนสาย Modares Highway ซึง่ท าใหเ้ป็นจุดชมววิยอดนิยมของกรงุเตหะรานไป
ทันททีีเ่ปิดใชเ้มือ่ปี ค.ศ. 2014 และมคีวามยาวถงึ 270 เมตร  จากนัน้เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 

ทีพ่กั PARSIAN AZADI HOTEL  ระดบั 5* ดาว  ในกรงุเตหะราน พกัคนืที ่2 
 



 

  
 

วนัที ่3                                    วนัศกุร ์ที ่10 กุมภาพนัธ ์2566 

เตหะราน - ชรีาซ 

B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมและเช็คเอาท ์ 
จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ Mehrabad Airport  ซึง่เป็นสนามบนิภายในประเทศทีจ่ะเดนิทางตอ่ไปยัง
เมอืงชรีาซซึง่เป็นอดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในตอนปลายศตวรรษที ่18 และเป็นหัวเมอืง

ใหญท่างตอนใตข้องประเทศอหิรา่นปัจจบุัน 
09.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเตหะรานโดยเทีย่วบนิ W5-1089 ของมาฮานแอรส์ู่เมอืงชรีาซ โดยใช ้

เวลาบนิประมาณ 1.20 ชัว่โมง  
เมือ่ถงึแลว้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงชรีาซเพือ่เทีย่วชมคฤหาสน์เศรษฐใีนยคุราชวงศก์าจารซ์ ึง่ก็คอื

คฤหาสนน์ารานเจสตาน (Naran Jestan Ancient House) ซึง่เคยเป็นที่พ านักของผูป้กครอง
เมอืงชรีาซมาตลอดช่วงการปกครองของราชวงศก์าจารม์ากกว่าสองรอ้ยปีและไดร้ับการบูรณะอย่าง
สวยงามแลว้ 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ในเมอืงชรีาซ 

บา่ย น าท่านชม อนุสรณ์สถานของท่านฮาเฟซ 
(Hafez) ซึ่งเป็นทั ้งนักปราชญ์ นักประพันธ์
และนักการศาสนาคนส าคัญของอาณาจักร

เปอรเ์ซยีในชว่งครสิตศตวรรษที ่14 โดยท่าน



 

เกดิเมือ่ปี 1315 ในเมอืงชรีาซและเสยีชชีติเมือ่ปี 1390 ทีเ่มอืงชรีาซเชน่เดยีวกัน และอนุสรณืสถาน
ของท่านถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี 1452 และสรา้งเพิม่เตมิอกีครัง้ในปี 1773 พรอ้มกับปลูกไมด้อกไมป้ระดับ

ในสวนโดยรอบอยา่งสวยงาม  จากนัน้ไปชมและถ่ายภาพกับป้อมปราการใจกลางเมอืงชรีาซคอืป้อม
การมิข่าน (Karim Khan Citadel) ซึง่เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิ ์Karim Khan Zan ในราชวงศซ์ัน

แหง่เปอรเ์ซยีในชว่งปี 1751-1779  และปิดทา้ยรายการของวันนีท้ี ่Vakil Bazar ซึง่เป็นตลาดพืน้เมอืง
ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงชรีาซ และมบีรรยากาศคกึคักในชว่งเย็นๆ ของทกุวัน 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
พกัที ่ CHAMRAN HOTEL หรอื PARS HOTEL ระดบั 4* ดาวหรอืเทยีบเทา่ พกัคนืที ่3 

วนัที ่4                            วนัเสาร ์ที ่11 กุมภาพนัธ ์2566 

                               มสัยดิสชีมพู - เปอรซ์โีปลสิ - นคัเช รอสตมั - ยาซด ์

B L D 

06.00 น. บรกิารปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ทีข่องโรงแรม 
07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่ านเที่ยวชม  มสัยิดสีชมพู  (Nasir-Ol Molk) ซึ่ง เป็นมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก            
เพราะประดับไปดว้ยกระเบื้องโทนสแีดง-ชมพู-เหลอืง เป็นสหีลัก มเีพียงแห่งเดียวในอหิร่าน ไม่ว่า

ทา่นจะมองจากมมุไหน มัสยดิแห่งนี้จะออกสชีมพ ูดูสวยงาม อ่อนหวาน ความสวยขนาดทีไ่ดร้ับเลอืก
ใหเ้ป็นภาพปกหนังสอื ตอนยอ้นรอย อารยัน ของนักเขียนนาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแลว้ ขา้งใน
กวา้งขวาง ใหญโ่ตไมว่า่จะมองมมุไหน 

 

 
 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่พระราชวงัโบราณเปอรซ์โีปลสิ (Persepolis) ซึง่อยู่ทางดา้นเหนือของเมอืงชรีาซขึน้
ไปประมาณ 1 ชั่วโมง พระราชวังแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้เป็นแห่งที่สองนับตัง้แต่สถาปนาอาณาจักร    
เปอรเ์ชยีขึน้เมือ่ปี 559ก่อนครสิตศักราช (พระราชวังและเมอืงหลวงแห่งแรกคอืพาซากาด สรา้งโดย

กษัตริย์ไซรัส
มหาราช) เริม่

ส ร ้า ง โ ด ย



 

กษัตรยิด์ารอิุสมหาราชในปี 512 กอ่นครสิตศักราช  หลังจากนัน้ก็มกีารกอ่สรา้งเพิม่เตมิอยา่งตอ่เนื่อง
ในอกี 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไมเ่คยเสร็จสมบรูณ์  จนกระทั่งมาถกูยดึครองและเผาท าลายอยา่งย่อย

ยบัโดยกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราชแห่งอาณาจักรกรซีในปี 330 กอ่นครสิตศักราช  แตก่ระนัน้
ก็ตาม พระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงไวซ้ึง่เกยีรตศิักดิอ์ันยิง่ใหญ่ตลอดกาล  ทัง้ความใหญ่โตโอฬารของตัว

พระราชวังและความอลังการทางดา้นสถาปัตย ์ ดังนัน้เวลา 2 ชั่วโมงของการเทีย่วชมพระราชวัง เปอร์
ซีโปลิสแห่งนี้   จึงเป็น 2 ชั่วโมงที่คละเคลา้ไปดว้ยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความ

ประทับใจอยา่งไมรู่ล้มื   
จากน ัน้ น าท่านแวะชม สถานทีส่ าคัญอกีแห่งหนึ่งทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกับพระราชวังเปอรซ์โีปลสิ   ซึง่อยู่ห่าง

ออกไปเพยีง 10 กโิลเมตรเทา่นัน้น่ันคอื นครหลงัความตาย นคั-เช รอสตมั (Naqsh-e rostam) 

หรอืสสุานสีก่ษัตรยิ ์น่ันเอง ทีน่ี่เป็นสสุานของพระมหากษัตรยิ ์แห่งราชวงศอ์ะคามนิิดทีเ่คยปกครอง
อาณาจักรเปอรเ์ชยี และเคยประทับทีพ่ระราชวังเปอรซ์โีปลสิมาก่อนทีจ่ะสวรรคต แต่ดว้ยความเชือ่

ตามหลักค าสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรว์่า หลังจากสิน้ชวีติจากความเป็นมนุษยโลกแลว้ชวีติก็
ยังคงด าเนนิตอ่เพยีงแตจ่ะตอ้งไปสูอ่กีโลกหนึง่ในอกีมติหินึ่งเทา่นัน้ ดังนัน้จงึตอ้งสรา้งสสุานแหง่นี้ให ้
มคีวามยิง่ใหญอ่ลังการ เชน่เดยีวกับพระราชวังทีก่ษัตรยิเ์หลา่นัน้เคยประทับมากอ่น และทีไ่มธ่รรมดาก็

คอืเป็นสสุานทีข่ดุเจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหนา้ผาหนิซึง่อยู่สงูจากพืน้ถงึ 20 เมตร และยังมี
การแกะสลักหนิสว่นหนา้ใหม้คีวามงดงามทีเ่ปรยีบเสมอืนพระราชวังทีเ่คยประทับตอนมพีระชนมช์พี  

 
 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่ร่มร ื่นใก ล้กบักบั

พระราชวงัเปอรซ์โีปลสิ 
บา่ย น าท่านเดนิทางจากเปอร์ซโีปลีสมุ่งขึน้เหนือสู่ เมอืงยาซด ์ซึง่เป็นอดีตเมืองศูนย์กลางการคา้ยุค

โบราณในถิน่ทะเลทรายที่ส าคัญที่สุดตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 เป็นตน้มาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยจะผ่าน
เมอืงอะบาคูห  ์(Abakuh / ใชเ้วลา 2 ชม.) ที่มีอายุเก่าแก่ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 11 เช่นเดียวกัน  

และยังคงมโีบราณสถานส าคัญเหลอืรอดมาใหค้นรุ่นปัจจบุันไดช้ืน่ชมในภมูปัิญญาของคนยุคนัน้ น่ันก็
คอืโดมส าหรับการท าน ้าแข็งหรอื Ice House น่ันเอง นี่คอือกีหนึง่นวัตกรรมทีช่า่งเปอรเ์ชยีโบราณใน
ยคุนัน้คดิคน้ไดอ้ย่างน่าทึง่ เพือ่แกปั้ญหาเรือ่งอากาศรอ้น ท าใหช้าวบา้นไดม้นี ้าแข็งไวแ้ชน่ ้าดืม่เย็นๆ 

เพือ่คลายรอ้น แวะชมโรงท าน า้แข็งยุคโบราณทีเ่มอืงอะบาคหู  ์และใหท้่านไดถ้่ายภาพกับตน้สน
ไซเปรสทีม่อีายยุนืนานถงึ 4,000 ปีซึง่เกา่แกท่ีส่ดุในโลก  จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงยาซด ์ทีเ่ป็นเมอืง

การคา้ส าคัญกลางทะเลทรายและเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดยาซด ์รวมทัง้เป็นเมอืงศูนยก์ลางศาสนา
โซโรแอสเตอรอ์กีดว้ย ซึง่จะใชเ้วลาในการเดนิทางอกีประมาณ 2 ชัว่โมง    

19.30 น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารของโรงแรม 



 

   
โรงแรมทีพ่กั DAD HOTEL หรอื ARK HOTEL ในเมอืงยาซด ์พกัคนืที ่ 

วนัที ่5                                        วนัอาทติย ์ที ่12 กุมภาพนัธ ์2566 

                                                ยาซด ์- เมยบ็์อด - นาอนี - อศิฟาฮาน 

B L D 

07.00 น. บรกิารปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ทีข่องโรงแรม 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญในเมืองยาซด ์ โดยเริม่จาก ศาสนสถานโซโรแอสเตอร ์ทีเ่คยเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาของ โซโร-แอสเตอร ์ในอดีตเมือ่ประมาณตน้ครสิตกาลในสมัยราชวงศซ์ัดซา
เนียนปกครองเปอรเ์ชยี  สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขาขนาดย่อมทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์  เป็น

คอมเพล็กซข์นาดใหญ่ทีป่ระกอบไปดว้ยตัวอาคารหลักในการท าพธิทีางศาสนา บอ่น ้าดืม่น ้าใชซ้ึง่อยู่
ใตด้นิ หอ้งครัว หอ้งอาหาร หอ้งพัก และแท่นท าพธิศีพทีอ่ยู่ดา้นหลังอาคาร  ทัง้หมดนี้สรา้งดว้ยดนิ
เหนียวตากแหง้ และเรยีกรวมกันว่า Tower of Silence นี่เป็นเพยีงบางสว่นทีใ่หท้่านไดส้ัมผัสกับ

ศาสนาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในโลก และ เมอืงยาซดก็์เป็นศนูยก์ลางศาสนาโซโรแอสเตอรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
ซึง่ระหว่างวันที ่14-18 มถิุนายน ของทุกปี  ชาวโซโรแอสเตรยีนจากทั่วโลกจะมาร่วมกันท าพธิบีูชา

เทพอะหุรามาสดาครัง้ใหญ่ประจ าปีกันที่นี่  แต่จะจัดพธิทีี่ ศาสนสถานชือ่ Pir-e Sabz Fire Temple 
ซึง่เป็นศูนยก์ลางในปัจจุบันตัง้อยูใ่นถิน่ทะเลทรายทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงยาซดอ์อกไป
ประมาณ 62 กโิลเมตร  

จากน ัน้ น าท่านชม มสัยดิประจ าเมอืงยาซด ์(Masjid-e Jameh) ซึง่มีเสามนิาเร่ห์ที่สูงถงึ 48 เมตรสูง
ที่สุดในอิหร่าน สรา้งตั ้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยคร่อมลงไปบนมัสยิดหลังเดิมที่สรา้งมาตั ้งแต่

ครสิตศตวรรษที่ 12 จากนั้นชมจัตุรัสกลางเมืองที่เรียกว่า อามยีร ์ชคัมคั(Amir Chackhmaq 
Complex) ซึง่เป็นทัง้ลานเอนกประสงคป์ระจ าเมอืงและเป็นแลนดม์ารค์ในการพบปะสังสรรคแ์ละจุด

ถา่ยรูปทีส่วยงามส าหรับนักท่องเทีย่วทีจ่ะเห็นภาพของซุม้ประตูทีส่วยงาม เห็นหอดักลมทีอ่ยู่ในเขต
เมอืงเกา่และมัสยดิเก่าแกป่ระจ าเมอืงทีอ่ยู่ไมไ่กลจากตลาดบาซารเ์ก่าซึง่ชาวเมอืงยังคงมาจับจ่ายซือ้
ขา้วของอยูเ่ป็นประจ าดังเชน่ในอดตี 

 

 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารกลางวันออกเดนิทางสู่ เมอืงอศิฟาฮาน โดยผ่านเมืองเมยบ็์อด อันเป็นเมอืงเก่าแก่อีก
เมอืงหนึง่ทีอ่ยูห่า่งจากเมอืงยาซดไ์ปทางตะวันตกประมาณ 1 ชัว่โมงแวะชม ปราสาทนารนิ (Naryn 



 

Castle) ซึง่มอีายุกวา่ 2,000 ปี จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงนาอนีซึง่เป็นเมอืงขนาดเล็กทีอ่ยู่ห่างออกไป
อกีประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่ แวะใหท้า่นไดเ้ปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเทีย่วชม มัสยดิประจ าเมอืงหรอื  

 
Jameh Mosque ที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดา

มัสยดิทัง้หลายในประเทศอหิร่านปัจจุบันโดยจะให ้
เวลาท่านประมาณ 1 ชั่วโมงในการเขา้ชมและ

ถา่ยภาพกับมัสยดิเกา่แกแ่ละสวยงามแหง่นี้ 
จากน ัน้ เด ินทางต่อสู่เม ืองอิศฟาฮาน  อีกประมาณ 2 

ชั่วโมง  เมืองอิศฟาฮานเป็นอดีตเมืองหลวงของ

อาณาจักรเปอรเ์ซยีแหง่ยคุทีม่คีวามรุ่งเรอืงสงูสดุอกี
ครั ้งหนึ่ งในศตวรรษ  ที่  17 -18 ซึ่งอาณ าจักร

เปอร์เซียมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นภายใตก้าร
ปกครองของราชวงศ์ซาฟาวดิซึง่เป็นชาวเปอร์เซยี
แท ้และเมืองหลวงอศิฟาฮานก็กลายเป็นทัง้เมือง

ศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการคา้จนไดร้ับฉายาว่า “Esfahan is half of the 
world” ใครตอ้งการสนิคา้อะไรก็ตอ้งไปซือ้หากันที่อศิฟาฮานยิง่กว่านั้นยังเป็นชว่งเวลาที่อาณาจักร

เปอรเ์ซยีไดเ้ชือ่มสมัพันธไมตรกีับอาณาจักรตา่งๆ รวมทัง้สยามซึง่ตรงกับสมัยกรงุศรอียธุยาอกีดว้ย 
19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

   
พกัที ่ PARSIAN SUITE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในเมอืงอศิฟาฮาน พกัคนืที ่5 

 

 
 

 

วนัที ่6                          วนัจนัทร ์ที ่13 กุมภาพนัธ ์2566 

อศิฟาฮาน...เต็มวนั (เมอืงหลวงในยุคทองของเปอรเ์ซยี) 

B L D 

07.00 น. บรกิารปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ทีข่องโรงแรม 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยังสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงอศิฟาฮานซึง่อยูบ่รเิวณโดยรอบจัตรุัสอหิมา่มใจกลาง
เมอืง (กรุณาเตรยีมของใชส้ว่นตัวใหค้รบถว้นก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอกีครัง้หนึ่ง 18.00 น.) 
เมอืงอศิฟาฮานเป็นเมอืงทีม่อีายุเก่าแก่

ร่วม 1,800 ปีตั ้งแต่ยุคราชวงศ์ซัสซา
เนียน  และเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเปอร์เชียระหว่างปี  ค .ศ.
1587-1749 ซึง่ตรงกับสมัยราชวงศ์ซา
ฟาวดิปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนี้

เคยรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 
และปัจจุบันนี้เป็นเมืองมรดกโลกโดย

การขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโก  
ชมและถ่ายภาพกบัสะพานคาจู อันเป็นสะพานขา้มแม่น ้าสายันเดอรร์ทูและมตี าหนักทีป่ระทับของ

กษัตรยิอ์ยู่ก ึง่กลางตัวสะพาน  จากนัน้น าท่านชม โบสถแ์วงค ์(Vank Church) ซึง่เป็นโบสถค์รสิต์



 

นกิายออโธด็อกซข์องชาวอาเมเนียน ซึง่เป็นเรือ่งทีแ่ปลกวา่ เหตใุดจงึมโีบสถค์รสิตต์ัง้อยูใ่นอดตีเมอืง
หลวงของอาณาจักรเปอรเ์ซยี ซึง่ไดก้ลายเป็นประเทศมสุลมิอยา่งเป็นทางการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1501  

 

 
 

ในสมัยกษัตรยิช์าหอ์สีมาอลิ กษัตรยิพ์ระองคแ์รกของราชวงศซ์าฟาวดิทีป่กครองเปอรเ์ซยีในสมัยนัน้ 
นี่คอืสิง่ทีแ่ปลกและน่าศกึษาเป็นอยา่งยิง่  โบสถแ์ห่งนี้ตัง้อยูใ่จกลางชมุชนทีช่ ือ่ “นวิจลุฟา” ของชาว
อาร์เมเนียนที่ทับซอ้นอยู่ในตัวเมืองอศิฟาฮานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 โบสถ์แวงค์แมข้นาดไม่ได ้

ใหญ่โตโอฬารนัก และเทยีบกันไมไ่ดเ้ลยกับมัสยดิอหิม่าม แตท่วา่ภาพเขยีนฝาผนังดา้นในของโบสถ์
นัน้โดดเด่นและสวยงามไมน่อ้ยเลยทเีดยีว นอกจากนัน้ยังมอีาคารทีอ่ยูข่า้งตัวโบสถอ์กีหลังหนึ่ง เป็น

พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงเรือ่งราวของชาวอารเ์มเนียนทีอ่พยพโยกยา้ยถิน่ฐานเขา้มาอยูท่ีน่ี่อกีดว้ย  
จากน ัน้ น าท่านไปยังบรเิวณ จตัุรสัอหิมา่ม ซึง่อยูใ่จกลางเมอืงเพือ่ชม มสัยดิอหิมา่ม (Imam Mosque) 

ตัง้อยู่ปลายสดุทางดา้นทศิใตข้องจัตุรัส  เป็นหนึ่งในมัสยดิที่ยิง่ใหญ่และสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของ

โลกเริม่สรา้งในปี 1611 สมัยกษัตรยิช์าหอ์ับบาสที ่1 และเสร็จสมบรูณ์ในอกี 4 ปีตอ่มา นอกจากขนาด
ทีใ่หญโ่ตโอฬารแลว้ ยังเป็นมัสยดิทีม่อีงคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตย์ทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศอหิรา่น 

โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหมึาทีส่รา้งครอ่มกันเป็นสองชัน้ขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึง่มผีล
ตอ่การระบายอากาศและการกระจายของเสยีงผูน้ าสวดใหแ้ผอ่อกไปจนไดย้นิอยา่งชัดเจนในทุกซอก

ทกุมมุของมัสยดิโดยไมต่อ้งใชไ้มโครโฟน 
 



 

 
 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารใกลจ้ตรุสัอหิมา่ม 

บา่ย น าท่านชม พระราชวงัอะลคีาปู (Ali Qapu Palace) สรา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่16 เพือ่เป็น
ทีป่ระทับของกษัตรยิช์าหอ์ับบาสที ่1 ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกของจัตรุัสอหิมา่ม เป็นอาคาร 6 ชัน้ ทีใ่ช ้

ไมแ้ละอฐิเป็นวัสดหุลักในการก่อสรา้งบนชัน้ 3 ของพระราชวังสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญแ่ละมรีะเบยีงหัน
หนา้เขา้หาจัตุรัสอหิม่ามส าหรับพระมหากษัตรยิ์และพระราชวงศ์ไวป้ระทับทอดพระเนตรการละเล่น
ตา่งๆ  และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมววิและถา่ยภาพมมุสงูทีส่วยงาม ซึง่สามารถมองเห็นทุกมุมและทุก

อยา่งทีอ่ยูบ่นจัตรุัสไดอ้ยา่งชดัเจน   

 
 
จากน ัน้ เขา้ชม มสัยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์

พระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศเ์ทา่นัน้ทีจ่ะเขา้มาท าการละหมาดได ้ สรา้งโดยกษัตรยิช์าหอ์ับ
บาสที ่1 ระหวา่งปี 1602-1619  ขึน้ชือ่วา่วจิติรสวยงามทีส่ดุในการตกแตง่ภายในโดยเฉพาะอยา่งยิง่ที่

โดมประธานซึง่อยู่ตรงกลางหอ้งโถงใหญ่  จากนัน้ใหท้่านไดม้เีวลาอย่างเต็มทีใ่นการชอ้ปป้ิงสิง่ของ
ต่างๆ จนกระทั่งถงึเวลานัดหมายแลว้น าท่านไปชม สะพานซโิอเซโพล (Sio-Se Pol) ก่อนที่จะ

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่กซึง่อยูใ่กลก้ับสะพานเพยีงแคเ่ดนิขา้มถนนก็ถงึโรงแรมแลว้ 
19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ใกลก้บัโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ PARSIAN SUITE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในเมอืงอศิฟาฮาน พกัคนืที ่6 



 

 

วนัที ่7               วนัองัคาร ที ่14 กุมภาพนัธ ์2566                  

                         อศิฟาฮาน - นาทานซ ์- คาชาน - สนามบนิ 

B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางออกจากเมืองอศิฟาฮานมุ่งขึ้นเหนือสู่ เมอืงนาทานซ  ์ซึง่มีอายุมากกว่า 500 ปี       

โดยใชเ้วลาเดนิทางจากเมอืงอศิฟาฮานประมาณ  2 ชัว่โมง ชมอนุสรณ์สถานของทา่นผูน้ าศาสนา
อสิลามนกิายซูฟีคนส าคญัคอืท่าน “ชคี อาบดั อลั ซามดั” ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1304 โดยท่าน 

Vizier Zain al Din Mastari ซึง่เป็นเจา้เมอืงในสมัยราชวงศอ์ลิขา่นน่ันเอง   
จากนัน้ เดนิทางต่อสู ่หมูบ่า้นอะบยีาเน่ห ์(Abyaneh Village) ซึง่ซอ่นตัวอย่างเงียบสงบอยู่บนเทอืกเขา

ซาโกรซทีร่ะดับความสงู 1,850 เมตรทีแ่วดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงาม และบา้นทกุหลังยังคง 

  
 

สรา้งดว้ยดนิเหนียวเชน่เดยีวกับในอดตีเมือ่สองพันปีทีแ่ลว้ท าใหบ้า้นทกุหลังมสีสีนัสวยงามออกโทนสี

ชมพู-แดงดว้ยสธีรรมชาตขิองดนิสวยงามไปทัง้หมู่บา้น เมือ่ไดเ้วลาอันสมควรแลว้น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงคาชาน ทีอ่ยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึง่ เมือ่ถงึแลว้น าท่านชม ต าหนกัสวนฟิน (Fin 
Garden) ซึง่สรา้งขึน้ในชว่งราชวงศซ์าฟาวดิเมือ่สีร่อ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้ทีร่ม่รืน่สวยงามดว้ยการตกแตง่ใน

แบบสวนเปอรเ์ซยีทีห่าดไูดย้ากในปัจจบุัน 
13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมอืงคาชาน  

หลังอาหารกลางวัน น าท่านชม เมอืงคาชาน ทีเ่ชือ่กันวา่มมีาตัง้แตป่ระมาณ 4,000 ปีกอ่นครสิตกาล 
แต่ตัวเมอืงทีเ่ราเห็นกันในปัจจุบันนี้สรา้งขึน้ใหม่ในศตวรรษ
ที่ 11-13 สมัยที่พวกเซลจุกเติร์กมีอ านาจปกครองเหนือ

อาณาจักรเปอรเ์ซยี (ประมาณ ปี 1051-1220 ) และเมอืงนี้
เร ิ่มมีชื่อเสียงทางดา้นการท าเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้อง

เคลอืบ และการทอผา้ ทอพรม ตอ่มาในยคุการปกครองของ
ราชวงศซ์าฟาวดิที่การคา้ขยายตัวเป็นอย่างมากนัน้ก็ยิง่ท า

ใหเ้มอืงคาชานเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้ไปอกีชมคฤหาสน์เศรษฐี
ชื่อ Borujerdi Ancient House ที่มีมาตั ้งแต่ยุคที่เมืองคา
ชานเคยรุ่งเรอืงบนเสน้ทางการคา้ในอดีตสมัยราชวงศ์ซา

ฟาวดิปกครองเปอร์เซีย (ศตวรรษที่ 16-18) ซึง่เป็นยุคที่
การคา้รุ่งเรืองสูงสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมือง

ศูนย์กลางการคา้แห่งยุคที่มีความส าคัญอีกเมืองหนึ่ง มี
พ่อคา้วาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐี
หลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอกีหลายหลังทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาสูค่นยคุปัจจบุันใหไ้ดย้อ้นรอยระลกึถงึความมั่ง

คั่งในอดีต จากเมืองคาชาน เด ินทางสู่ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมยันี (IKA) โดยจะแวะที่



 

หา้งสรรพสนิคา้ Meh O-Mah ซึง่อยู่ห่างจากเมืองคาชาน 1.30 ชั่วโมง เมื่อเขา้หอ้งน ้าและเปลี่ยน
อริยิาบถเรยีบรอ้ยแลว้จงึเดนิทางตอ่สูท่า่อากาศยานโคมัยนีซึง่ใชเ้วลาเดนิทางอกี 1 ชัว่โมง 

21.45 น.       ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิ W5- 051 โดยใชเ้วลาบนิ
ตรงประมาณ 6.30 ชัว่โมง ***อาหารค ่าบรกิารบนเทีย่วบนิของมาฮานแอร ์*** 

 

วนัที ่8                                            วนัพุธ ที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 

                   กรงุเทพฯ 

B L D 

07.50 น. เทีย่วบนิ W5-051 น าทา่นเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

************* 

8วนั 6 คนื อหิรา่น ดนิแดนเปอรเ์ซยี 
จ านวนผูเ้ดนิทาง ผูใ้หญอ่าย ุ12 ปีขึน้ไป นบัเฉพาะต ัว๋กรุป๊ช ัน้ Economy 
ออกกรุป๊เดนิทาง 15 – ไมเ่กนิ 20  

อตัราคา่ใชจ้า่ย ราคา/ทา่น 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นๆ ละ 67,900 
  

พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ทา่นละ 12,500.- 
**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับข ้นึลงแตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับและที ่

มเีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที1่9 กันยายน 2565) ** 
การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 30,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน 
งวดที2่ : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่ใชจ้า่ยนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ 

2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 
3. คา่ธรรมเนียมวซีา่อหิรา่น (1,710 ) 
4.  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนรายการ  
6.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

7. คา่รถ-รับสง่และน าเทีย่วตามรายการ   
8. คา่ทีโ่รงแรมทีพั่กระดบั 4-5 ดาว จ านวน 6 คนื    

9.  มัคคเุทศกไ์ทยและอหิรา่นทีช่ านาญงานดแูลและบรกิารตลอดการเดนิทาง 
10.  ทปิพนักงานรา้นอาหารและโรงแรมทกุแหง่ 
11. คา่ประกันภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภยั อายุ
ระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภยัอายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกนัคุม้ครอง 50 



 

% ของจ านวนเงนิเอาประกันภยั ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) แตท่ัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

12. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขับรถ รวม 50 USD/คน/วัน   
 

อตัราคา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วม 
 ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิาร 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหารทีส่ัง่เอง, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่, คา่
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ฯลฯ 

 คา่สมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิ 20 ก.ก.ส าหรับสายการบนิในประเทศ และเกนิ 30 ก.ก.ส าหรับเทีย่วบนิระหวา่ง

ประเทศ 
 คา่พนักงานเข็นกระเป๋าในสนามบนิหากทา่นเรยีกใชบ้รกิารเอง 

 ภาษีมลูคา่เพิม่, ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และภาษีอืน่ๆ 
 

การจองและช าระคา่ทวัร ์
- ช าระคา่มดัจ า 30 % ของคา่ทวัรท์ ัง้หมดอยา่งชา้ 60 วนักอ่นการเดนิทาง  

- ช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั  

 
สาระส าคญัทีผู่เ้ดนิทางตอ้งอา่นและท าความเขา้ใจ 

1.การยกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 61 วันขึน้ไป คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-60 วันหักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000.-บาท 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักมัดจ าทา่นละ 20,000.-บาท 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์
- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้เมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้ม  

  ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศอหิรา่นหักคา่ใชจ้า่ย 100% 
2.กรณีฉุกเฉนิหรอืเหตสุ าคญัใดๆ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันคาดไม่ถงึและอยู่ นอกเหนือการควบคุมดูแลของบรษัิทฯ  
เนื่องมาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมอืง อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิปัญหาการจราจร การ 

 ลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ แตท่างบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขสถานการณ์ใหด้ทีีส่ดุ 
- หากเกดิเหตใุดๆ หลังจากออกวซีา่แลว้ สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ 

  1,750.-บาท โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี)  
- สงวนสทิธิไ์มข่ายแกบ่คุคลทีส่งสยัวา่จะลักลอบไปท างานในตา่งประเทศ 

*ทา่นสามารถ น าบตัรเครดดิ เช่น VISA, MASTER  หรอืเงนิสดสกลุ EURO และ USD.ไปใชไ้ดโ้ดยตรงใน

รา้นคา้ขนาดใหญต่ามเมอืงทอ่งเทีย่วตา่งๆ* 
** เงนิสกลุ USD จะตอ้งมสีภาพใหม ่ไมม่ตีราประทับ ไมม่รีอยขดีเขยีนและตอ้งเป็น Series ปี 2013 เป็นตน้มา

เทา่นัน้ ** 
  ** เงนิสกลุ Euro จะตอ้งมสีภาพใหม ่ไมม่ตีราประทับ ไมม่รีอยขดีเขยีน ** 

      อตัราแลกเปลีย่น  1 Euro = 300,000 Iran Rial (IRR) 1 USD=280,000 Iran Rial (IRR) 

              (ณ วนัที ่ 22 พฤศจกิายน  2565 ( 
  



 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพื่อทรำบ 

 ส ำหรับห้องพัก 3 เตียงกรุณำแจ้งล่วงหน้ำเพื่อตรวจสอบกับทำงโรงแรม มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น 

กรณีเดินทำงเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน แนะน ำให้เปิดห้องพัก 2 ห้องเพื่อสะดวกกับท่ำนมำกว่ำ  

    กรณีเดินทำงเป็นต๋ัวกรุ๊ปหรือต๋ัวหมู่คณะ หำกออกต๋ัวแล้วไม่สำมำรถขอเงินคืนได้และไม่สำมำรถเปลี่ยนวัน

เดินทำงได้ 

 กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ 1 ใบ น ำหนักไม่เกิน 20 กก. /กระเป๋ำถือขึ้นเครื่องน้ ำหนักไม่เกิน 7 กก 

   เส้ือผ้ำล ำลองส ำหรับใส่เที่ยวตำมเมืองทั่วไป   เน้นสีสันสดใสได้เลยจ้ำ แต่ขอเน้นสุภำพ  

กรณียกเลิก  

  หำกมีกำรช ำระมัดจ ำทัวร์และต้องกำรยกเลิกไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำมต้องช ำระค่ำบริกำร ท่ำนละ 2,000 บำท 

  ยกเลิกเดินทำง 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงหักค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท และใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

เช่น มัดจ ำต๋ัวเครื่องบิน,วีซ่ำ,ค่ำด ำเนินกำร (ถ้ำมี),ค่ำโรงแรม,ค่ำต๋ัวรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีรำละเอียดแสดง

ให้แก่ลูกค้ำได้รับทรำบ (หมำยเหตุ: ช่วง Peak season สำยกำรบินให้มัดจ ำล่วงหน้ำ 2-3 เดือนก่อนออก

เดินทำง)  

 แจ้งยกเลิกเดินทำง 15-29 วัน ก่อนกำรเดินทำง หัก 50% ของรำคำทัวร์ + ค่ำธรรมเนียม 2,000 บำท 

 แจ้งยกเลกเดินทำง 0-14 วัน ก่อนกำรเดินทำง หัก 100 % ของรำคำทัวร์ 

***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังจำกย่ืนวีซ่ำเรียบร้อยแล้วบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำรน ำพำสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่ำในทุกกรณี ไม่ว่ำค่ำใช่จ่ำยในกำรย่ืนวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทัวร์ก็ตำม  

ยกเลิกช่วงเทศกำล  

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง สงกรำนต์-ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช ำระค่ำบริกำร ท่ำนละ 2,000 บำท + และใช้จ่ำยที่

เกิดขึ้นจริง เช่น มัดจ ำต๋ัวเครื่องบิน,วีซ่ำ,ค่ำด ำเนินกำร (ถ้ำมี),ค่ำโรงแรม,ค่ำต๋ัวรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีรำ

ละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้ำได้รับทรำบ (หมำยเหตุ: ช่วง Peak season สำยกำรบินให้มัดจ ำล่วงหน้ำ 2-3 เดือน

ก่อนออกเดินทำง)  

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง สงกรำนต์-ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช ำระ 100% ของรำคำทัวร์ 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพื่อทรำบ 

     กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรต๋ัวเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้ำด ำเนินกำรเรื่องต๋ัวเครื่องบิน

เองและมำเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้ำต้องด ำเนินกำรมำพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้อง

รับผิดชอบค่ำใช่จ่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหำกกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดควำม

ล่ำช้ำหรือยกเลิก เที่ยวบินอันด้วยสำเหตุใดๆก็ตำม 

เงื่อนไขกำรเดินทำง 

1) บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 

2) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน หรือตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

3) รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 



 

4) บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย , กำรถูกท ำร้ำย, 

กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

5)  หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

ค่ำบริกำรที่ท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือ

เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

7) รำคำนี้คิดตำมรำคำต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หำกรำคำต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำต๋ัว

เครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

8) กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำร

จำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำร

ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ 

9)  มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเท่ำนั้น 

10) หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด

จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดย

ขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

11) เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

12)  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทำง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดินทำงได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรองบริษัทฯจะพิจำรณำ

เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่นค่ำต๋ัว

เครื่องบินค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่

สำมำรถเดินทำงได้ 

14) กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำ

มำแล้ว ทำงบริษัทฯ คืนค่ำทัวร์หรือมัดจ ำให้ แต่ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ, ค่ำวีซ่ำ และ

ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อำทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่ำบริกำรในส่วน

ของทำงเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับ

ท่ำนเป็นกรณีไป 

15) กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 

16) กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ เนื่องจำกผู้เดินทำงท่ำนอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่ำ หรือไม่ว่ำด้วย

สำเหตุใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่ำนเป็นกรณีไป 

17) กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ ก็

ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 



 

18) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิรำคำนี้เฉพำะนักท่องเที่ยวชำวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่ำนั้น 

กรณีต้องกำรตัดกรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบริษัทอีกครั้ง หำกเปน็นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำติ หรือ พระสงฆ ์โปรด

สอบถำมทำงบริษัทอีกครั้ง 

19) ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทำง

บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งส้ิน 

20) หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์หลังได้ท ำกำรย่ืนวีซ่ำเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่ำในทุกกรณีไม่ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรย่ืนวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทัวร์ก็ตำม 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อหิรา่น (E-Visa) 
(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 7-10วันท าการ) สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ 
หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ดงันัน้ ถา้ทา่นตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิทฯ เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้

กอ่นกรุ๊ปและใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางดว้ย 
  

การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่แบบเดมิ  
 

     

: เอกสารตวัจรงิพรอ้มขอ้มลูเพิม่เตมิอืน่ๆ ทีจ่ะตอ้งกรอก 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน    
2. รปูถา่ยสขีนาด 1.5 x 2 นิว้  จ านวน 1 รปู (ใชร้ปูถา่ยหนา้ตรง ไมส่วมหมวก 
ไมส่วมแวน่ด า และฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้  
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา่ยส าเนาสหีรอืขาว/ด าได)้ 
4. ส าเนาบตัรประชาชน (ถา่ยส าเนาสหีรอืขาว/ด าได)้  
5. ใบเปลีย่นชือ่/เปลีย่นนามสกลุ(ถา้ผูเ้ดนิทางมกีารเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ประกอบการท าวซีา่อหิรา่น 

1.ชือ่/นามสกลุ ของบดิา..............................................ชือ่/นามสกลุ ของมารดา........................................... 

2.ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูเ้ดนิทาง...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3.ชือ่สถานทีท่ างาน/บรษัิท.......................................................ต าแหน่ง..................................................... 

ทีอ่ยูบ่รษัิท...........................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย.์..................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื........................................................................... 

4.สมรสกับ นาย/นาง.........................................................สญัชาต.ิ........................................................... 



 

   อาชพีของสาม/ีหรอืภรรยาของผูเ้ดนิทาง.................................................................................................. 

5.วฒุกิารศกึษาของผูเ้ดนิทาง..................................................................................................................... 

6.Email ของผูเ้ดนิทาง (หรอืของญาต)ิ ……………………………………………………….………………... 

7.ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอหิรา่นหรอืไม.่..........(ถา้เคย/เดนิทางเขา้เมือ่.................................................) 

8.ทา่นเดนิทางเขา้ประเทศอะไรบา้งในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา………………………………………………………... 

.....................................................................……………………………………………………................... 

9.สถานทีท่ างานครัง้สดุทา้ยของผูเ้ดนิทาง(ส าหรับทา่นทีเ่กษียรแลว้)   

   ชือ่บรษัิท..................................................................ต าแหน่งงานลา่สดุ  

สถานทีต่ัง้ของบรษัิท................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศัพท.์...........................................................อเีมลล.์........................................................ 

 
 


