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Code: IH14-IRN-86W5-Sep-Dec-59-65-A220606 

 

8 วนั 6 คนื อหิรา่น ดนิแดนเปอรเ์ซยี 

 

 

บนิ ตรง + บนิภายใน 1 เทีย่ว โดย สายการบนิ มาฮารน์ แอร ์

กนัยายน - ธนัวาคม 2565 

เร ิม่ตน้ 59,900 บาท (รวมวซีา่ และ ทปิทกุอยา่งแลว้) 

เตหะราน - พระราชวงัสขีาว - พระราชวงัสเีขยีว - พระราชวงัโกเลสตาน - ชริาซ (บนิภายใน) - สเุหรา่สชีมพู  

ป้อมคารมิ ขา่น – นครเปอรเ์ซโพลสิ - เนโครโพลสิ – พารซ์ากาด – ยาซด์ – เมยบ์อด – ปราสาทนารนิจ ์  

ทะเลทรายวารซ์าเนห ์– อสีฟาฮาน - พระราชวงั เฮลโชตนุ - พระราชวงัอาล ีคาป ู– มสัยดิอหิมา่ม – คาซาน  

 

ราคาทวัร ์59,900 บาท : 14-21 ก.ย. 65 / 21-28 ก.ย. 65  

ราคาทวัร ์62,900 บาท : 12-19 ต.ค. 65 / 19-26 ต.ค. 65 / 16-23 พ.ย. 65/ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  

ราคาทวัร ์65,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 

8 วนั 6 คนื อหิรา่น ดนิแดนเปอรเ์ซยี 

** ฉดีวคัซนี Covid 19 ครบโดส (2 เข็ม) เทีย่วอหิรา่นได”้ 
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วนัแรก  กรงุเทพ –  เตหะราน 

 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ S โดย สายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan Air ณ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรุณาเตรยีมเอกสารการฉดีวคัซนี Covid 19 เพือ่แสดงแกเ่จา้หนา้ทีร่ะหวา่ง

เชคอนิ) 

09.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิรา่น โดย สายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan 

Air เทีย่วบนิที ่W5 050 (ใชเ้วลาเดนิทาง 7.20 ชัว่โมง) 

14.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Imam Khomeini International Airport กรงุเตหะราน (Tehran) ประเทศอหิรา่น  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร 

น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ กรงุเตหะราน (Tehran) เมอืงหลวงของประเทศ ตัง้อยูท่างดา้นทศิใต ้

ของเทือกเขาอัลโบรช์ ผ่านจากทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 1,000 เมตร เมอืงนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในราวปีค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆไดถู้กพัฒนาใหม้คีวาม

เจรญิรุง่เรอืง สบืสานจนเป็นตน้ก าเนดิของอารยธรรมเปอรเ์ซยีอนัเลือ่งชือ่  

น าทา่นชมสะพานทาเบยีต (Tablet Bridge) หรอื สะพานแหง่ธรรมชาต ิเป็นสะพานลอยขา้มถนนทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น สะพานสงู 270 เมตร (890 ฟตุ) เชือ่มตอ่สวนสาธารณะ 2 แห่ง ไดแ้ก ่

สวนสาธารณะตาเลกานแีละสวนอาโบ-อาทาช 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel*****  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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วนัทีส่อง เตหะราน – พระราชวงั Saad Abad – พระราชวงัโกเลสตาน – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ- แกรนด์

บาซาร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเขา้ชมพระราชวัง Sa’ad Abad Palace เป็นพระราชวังฤดูรอ้นเก่าแก่ของพระราชวงศก์าจาร ์

(Qajar Dynasty) ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเทอืกเขา Sa’ad Abad Palace ทางดา้นเหนือของเมอืงเตหะราน ทัง้

ภายในและภายนอก ออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบฉบับศลิปะเปอรเ์ซยี ภายในตกแต่งอยา่ง

หรหูรา ภายนอกแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่นานาพรรณ และหลังจากทีม่กีารปฏวิัตอิสิลามของอหิร่าน 

พระราชวังแหง่นีก้็ไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑ ์ 

ใหท้่านชมพพิธิภัณฑข์องพระราชวังสขีาว White and Green Palace ซึง่ดา้นหนา้จะ มรีูปปั้นของ

กษัตรยิเ์รชาห ์ทีเ่หลอือยูค่รึง่ตัวทอ่นลา่งกบัรองเทา้บทู ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของโมหัมมดั ชาห ์ปาเลวี  

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังสเีขยีว ถูกสรา้งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปโดยใชห้นิออ่นสเีขยีว ภายใน

จะถกูตกแตง่ไวอ้ยา่งประณีตสวยงามดว้ยของมคีา่จากสถานทีต่า่งๆ 

  

 

 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตอิหิร่าน (National Museum of Iran) ซึง่เปิดขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2480 

และพพิธิภณัฑย์คุอสิลาม ซึง่เปิดขึน้ในปี พ.ศ. 2515 เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีย่อ้นกลับไปถงึ

โบราณวัตถขุองอหิรา่นทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีภายในจัดแสดงภาชนะเครือ่งปั้นดนิเผา วัตถุโลหะ สิง่ทอ

ตา่งๆ และมหีนังสอืหายาก, เหรยีญเกา่ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังแห่งดอกไม ้(Palace of 

Flowers) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในชว่งยคุราชวงศก์าจาร ์สวยงามดว้ยรูปทรง

ของอาคารทีเ่ป็นแบบศลิปะตะวันออกกลาง และการตกแต่งอย่างหรูหราดว้ยเฟอรน์เิจอรแ์ละงานฝีมอืทีม่ี

เอกลักษณ์โดดเด่น ภายในหอ้งโถงกลางมโีคมไฟหอ้ยระยา้สวยงามสะดุดตา ในบางจุดตกแต่งดว้ยกระจก
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หลากสสีนั ดา้นนอกอาคารยงัตกแตง่ผนังอยา่งงดงามดว้ยกระเบือ้งสสีนัตา่ง ๆ สรา้งความน่าหลงใหลไดใ้น

ทกุมมุมอง พระราชวังโกเลสตานไดถ้กูจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ปี 2013  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบั หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซึง่เป็นหอคอย แห่งความ

ภาคภูมใิจของคนอหิร่านทัง้มวล เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ออกแบบก่อสรา้งโดยสถาปนิกชาวอหิร่านเอง

ทัง้หมด เป็นหอคอยทีส่งูเป็นอันดับ 6 ของโลก ดว้ยระดับความสงูถงึยอดเสาสง่สัญญาณโทรคมนาคมถงึ 

435 เมตร  

จากนัน้น าท่านสู ่เตหะรานแกรนดบ์าซาร ์(Tehran Grand Bazaar) ตลาดทอ้งถิน่ทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีง

อนัดับตน้ๆ ของประเทศอหิรา่นอยูใ่กลก้บั Arg Square ทางตอนใตข้องเมอืงเตหะราน มสีนิคา้พืน้เมอืงของ

อหิรา่นทกุสิง่อยา่ง โดยเฉพาะพรมสวยๆ เครือ่งเทศ เสือ้ผา้พืน้เมอืง สนิคา้หัตถกรรม ถั่วนานาชนดิ ชาแสน

อรอ่ยและอืน่ๆ อกีมากมายในราคาไมแ่พง รวมทัง้อาหารทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงก็สามารถหาซือ้และลองชมิกัน

ไดท้ีน่ีด่ว้ยเชน่กนัอยา่งเชน่ Gaz หรอืขนมตังเมเปอรเ์ซยี ไอศกรมีกหุลาบ ชาต่างๆ น ้าผลไม ้หญา้ฝร่ัน และ

ไกย่า่งอาหารยอดฮติ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel*****  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีส่าม เตหะราน – บนิภายในสูช่ริาซ – สุเหรา่สชีมพู – สวนนาเรนเจสตาน – สุสานฮาเฟซ – ป้อมคารมิ 

ขา่น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

09.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเตหะราน สูส่นามบนิชริาซ โดยเทีย่วบนิ W5 1089 

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิชริาซ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของสเุหร่าสชีมพู หรอื The Nasir al-Mulk Mosque  (สภุาพสตร ีกรุณาเตรยีม

ผา้คลมุผม และแตง่กายสภุาพ ดว้ยทกุครัง้ทีเ่ขา้มสัยดิ) เป็นมสัยดิทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของอหิร่าน 

ตัง้อยู่ทีเ่มอืงชริาซสรา้งขึน้มาในชว่งยุคของราชวงศก์าจาร์ ความโดดเด่นของมัสยดิแห่งนี้ไม่ใชเ่พยีงแค่

สถาปัตยกรรมอนัสวยงามเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถงึการตกแตง่อยา่งสวยงามหรูหราทัง้ภายในและภายนอกอกี

ดว้ย ซึง่ผูอ้อกแบบอยา่ง Muhammad Hasan-e-Memar และ Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi ก็

ไดเ้ลือกใชก้ระจกสสีันสดใสมาตกแต่งบานหนา้ต่าง ซึง่แตกต่างจากมัสยดิของชาวมุสลมิทั่วไป ยามที่

แสงอาทติยส์าดสอ่งมายงับานกระจก กระจกเหล่านี้ก็จะสอ่งสะทอ้นสตี่าง ๆ ออกมาอยา่งงดงามมาก อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามภายในสเุหรา่แหง่นี้ 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึง่เป็นสวนทีส่วยอกีแห่งของชริาซ เคย

เป็นทีพ่ านักของเจา้เมอืงในอดตี สว่นอกีดา้นหนึง่มกีารตกแต่งภายใน และมพีพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ของบคุคลที่

ส าคัญในอดตีของเปอรเ์ซยี  

จากนัน้น าท่านชม สุสานฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึง่มชี ือ่เต็มว่า ซมัซดุดนิ มฮูัมหมัด ฮาเฟซ 

เป็นกวีเอกที่มีชือ่เสยีง เกดิที่เมอืงชริาซเมือ่ปี ค.ศ.1324 และเสยีชวีติเมือ่ปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมี
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ความสามารถในการแต่งบทกวทีีไ่ดค้วามไพเราะ เขา้ใจวถิชีวีติของผูค้น และแต่งกวทีีใ่ชค้ าง่ายๆขึน้มาให ้

เป็นคตสิอนคนใหเ้ป็นคนด ีอนุสรณ์สถานทีฝั่งศพถกูสรา้งขึน้มาเมือ่ปี ค.ศ.1936-1938  

ไดเ้วลาน าทา่นถา่ยรปูกบัป้อมคารมิ ขา่น (Karim Khan Fort) ทีค่ารมิ ขา่นไดส้ัง่ใหส้รา้งทีพั่กอาศัย และ

เป็นศูนยก์ลางการบรหิารงานขึน้ ณ ใจกลางเมอืง ทีพั่กอาศัยนี้ถูกออกแบบลักษณะเหมอืนป้อม มพีื้นที่

ประมาณ 12,800 ตรม. มกี าแพงลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพป้อมคารมิ ขา่น  

ไดเ้วลาน าท่านชมตลาดวากลิบาซาร ์(Vakil Bazaar) เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณดารบ์ อ ีชาหซ์าเดห ์

ซึง่อยูใ่กลก้บัมสัยดิวาคลิ ภายในจะมสีนิคา้หลายอยา่งรวมทัง้เครือ่งเทศตา่งๆ มากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิ

เลน่ หรอื เลอืกซือ้จองฝากตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยภาพยามค ่าที ่สเุหร่า Emamzadeh Ali Ebne Hamze Shrine สเุหร่าและสถานที่

ฝังศพของสองพี่นอ้งอาหมัดและมูฮัมหมัด ลูกชายของอหิม่ามคนที่ 7 ของศาสนาอสิลามนกิายชอีะห ์

ภายในโดมสเุหรา่มกีารตกแตง่ดว้ยกระจกทัง้หลังอยา่งสวยงาม 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม Elysee Hotel Shiraz****  หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัทีส่ ี ่  ชริาซ – เปอรเ์ซโพลสิ  – พารซ์ากาด – สสุานกษตัรยิไ์ซรสัมหาราช – ยาซด์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่ าน เดินทางสู่  เ มือ งมา ร์พดาสท์  (Marvdasht) ซึ่งอยู่ห่ า งจาก เมือ งชิราซไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนอืประมาณ 60 กโิลเมตร เป็นทีต่ัง้ของเมอืงโบราณเปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis)  

น าท่านเขา้ชมเปอรเ์ซโพลสิ  เป็นเมอืงโบราณของชาวเปอรเ์ซยี ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา Kuh-e Rahmat 

สรา้งขึน้โดย King Darius the Great (ชว่งกอ่นครสิตศ์ักราช 522-486 ปี) ซึง่ส ิง่กอ่สรา้งต่างๆ สรา้งขึน้มา

จากหนิและดนิ ในแบบเมโสโปเตเมยี ปัจจบุนัยงัคงเหลอืซากปรักหักพังแนวทีต่ัง้ของเมอืงเกา่ มเีสาอันโดด

เดน่เป็นเอกลักษณ์ ตัง้ตระหงา่นทา้ลมทา้ฝนมาหลายพันปีแลว้ พรอ้มทัง้ยังมภีาพแกะสลักหนิอันงดงามอยู่
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รอบๆ อกีหลายจุดอกีดว้ย ทีน่ี่ไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ. 1979 

เมอืงนีอ้ดตีเป็นเมอืงหลวง และศนูยก์ลางอนัยิง่ใหญข่องอารยธรรมเปอรเ์ซยี น าทา่นชมโบราณสถานทีส่รา้ง

โดยกษัตรยิด์ารอิสุมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี จนถงึรัชสมัยของดารอิสุที ่3 ซึง่ไดถู้กกอ่สรา้ง

ปรับปรงุตอ่เตมิมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางทีป่ระกอบดว้ยราช

วังต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ทีเ่ก็บทรัพยส์มบัต ิทีเ่ก็บสิง่ของมคี่าต่างๆ ทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ด แต่ในปี ค.ศ. 330 

กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพ ของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพนิาศไป เหลอืแต่

ซากปรักหักพังไวใ้หช้ม  

น าท่านชมเนโครโพลสิ (Necropolis) ซึง่เป็นสสุานทีฝั่งศพของกษัตรยิ ์4 องค ์ชมสถาปัตยกรรมทีเ่ด่น

ในการแกะสลักบนผาหนิและทีส่ าคัญเป็นสสุานของษัตรยิ ์ดารอิสุที ่1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3 พระองค ์

ซึง่เคยปกครองเปอรเ์ซโพลสิ  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงพารซ์ากาด (Pasargadae) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของเมอืงหลวง สรา้งโดยกษัตรยิไ์ซรัสมหาราชของอาณาจักรเปอรเ์ซยี  

น าท่านชมสุสานของกษัตรยิไ์ซรัสมหาราช ผูก้่อตัง้ราชวงศอ์าคาเมเนียน บรเิวณนี้ไดรั้บการรับรองขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี 2004 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอะบารค์ูซ (Abarkuh) (ระยะทาง 163 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

น าท่านแวะชมตน้ไมไ้ซเพรส (Cypress Tree) ทีม่อีายมุากทีส่ดุประมาณ 4,000 ปี และตามสถานทีต่่างๆก็

ไดท้ าเป็นรปูสญัลักษณ์ของตน้ไมน้ี ้ 
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สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงยาซด์ (Yazd) (ระยะทาง 158 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดยาซด์ ทีต่ัง้อยูท่างใตใ้นเขตทะเลทรายคาวรีแ์ละ

ไดช้ือ่วา่เป็น ไขม่กุแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert) เหมอืนว่าเวลายอ้นกลับไปกว่า 3,000 ปีทีแ่ลว้ 

จนกระทั่งในสมัยของอะคาเมนดิส ์มกีารสง่กองก าลังเขา้ยดึและท าลายบา้นเมอืงใหเ้สยีหาย แต่เนื่องจาก

เมอืงยาซด์ไดต้ัง้อยู่ไกลและมสี ิง่แวดลอ้มที่เป็นธรรมชาต ิจงึท าใหร้อดพน้จากความเสยีหาย และไม่มี

อนัตรายจากการโจมตขีองขา้ศกึ ท าใหเ้มอืงยาซด์ยังคงไวซ้ ึง่ส ิง่ทีเ่ป็นศลิปะและสถาปัตยกรรมมาจนถงึทุก

วันนี ้ 

น าท่านถ่ายรูปมัสยดิจาเม (Jame’s Mosque) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดย กษัตรยิข์องราชวงศ ์

อลั อ ีบเูยห ์ไดถ้กูขยายไดใ้หญข่ึน้ในปี ค.ศ.1324-1365 และยงัมเีสามนิาเรทค์ูข่องสเุหรา่ทีส่งูทีส่ดุ ภายใน

ยังถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของเปอรเ์ซยี และสถานทีแ่ห่งนี้ยังคงถูกใชป้ระกอบพธิมีาจนทุก

วันนี ้

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  DAD Hotel Yazd **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  ยาซด์ – เมยบ์อด  – อสิฟาฮาน (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านชมหอคอยแห่งความเงยีบ (Silent Tower) ทีต่ัง้อยู่ใกลท้ะเลทราย และภูเขาทางดา้นใตข้อง

เมอืงยาซด์ เป็นสถานทีท่ีพ่วกเปอรเ์ซยีโบราณนับถอืพระเจา้อะฮรูา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตยีน  
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 น าทา่นเขา้ชมวหิารของลัทธบิชูาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร ์ในวหิารจะมกีระถางไฟ

ทีต่ดิลกุโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมพีระคอยดแูลฯ และทกุๆปีจะมกีารเฉลมิฉลองกนัทีใ่นวหิารแหง่นี้  

 จากนัน้น าท่านชมอนุสรณ์สถาน อาเมยีร ์เช็คหแ์มก (Amir Chakhmaq Monument) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน

บรเิวณทีเ่ป็นจัตรัุสอยูก่ลางเมอืง สถานทีแ่หง่นีม้รีปูแบบและการออกแบบทีเ่ขา้กบัความสวยงามซึง่มนี ้าพุอยู่

ตรงกลาง และยังมีมัสยดิที่มีชื่อเดียวกันถูกสรา้งอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีที่พักของคนเดนิทาง

คาราวานซาราย  

 ไดเ้วลาน าทา่นชมสวนดาวลัทอาบดั (Dowlat Abad Garden) สวนโบราณอายกุว่า 260 ปี อยูใ่นรายชือ่

รอประกาศเป็นมรดกโลกแหง่ใหมข่องอหิรา่น  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Maybod (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงโบราณ

ทีนั่บยอ้นหลังไปในระยะเวลากอ่นอสิลามและเป็นตัง้ของสิง่กอ่สรา้งทีส่วยงามและน่าสนใจหลายแห่ง ที่

ก าลังถกูยืน่เพือ่การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลก  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทนารนิจ ์(Narinj Castle) ซึง่ถกูสรา้งดว้ยกอ้นหนิทีท่ าจากดนิเหนียวใหเ้ป็น

ปราสาท ตัวปราสาทถูกสรา้งขึน้คาดว่าประมาณ 2,000 ปี ตัวปราสาทสงูขึน้จากพืน้ดนิประมาณ 40 เมตร 
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ดา้นบนตามมมุมหีอคอยทัง้สีด่า้น ตามรมิก าแพงถกูสรา้งใหเ้ป็นทางเดนิโดยมขีัน้บนัไดส าหรับขึน้ลง ไปยงั

ดา้นลา่งทีท่ าเป็นหอ้งมลีักษณะคลา้ยกบัทีค่มุขงันักโทษ  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางผ่านทะเลทรายวารซ์าเนห ์(Varzaneh Desert) มุ่งหนา้สู่เมอืงอสิฟาฮาน 

(Isfahan) (ระยะทาง 326 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรมาสองครัง้ คอื เมอืงหลวงของอาณาจักรอับบาสดิ และเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเปอรเ์ซยี

ในอกีสมัย จงึเจรญิเฟ่ืองฟแูละรุ่งเรอืงสุดๆ ถงึกับมคี ากล่าวเปรียบเปรยว่า ถา้ไดม้าเยอืน อสิฟาฮาน ก็

เทา่กบัไดเ้ดนิทางมาครึง่โลกแลว้  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานคาจ ู(Khaju Bridge) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตรยิช์าห ์อับบาสที ่2 

ทีม่คีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวถงึ 132 เมตร ส าหรับขา้มแมน่ ้าซายันเดห ์ในขณะเดยีวกันก็ใชเ้ป็นเขือ่น

ดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Piroozy Hotel / Abbasi Hotel****  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

 

 

วนัทีห่ก อสิฟาฮาน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  น าท่านเขา้ชมวหิารแวงค ์(Vank Church) ซึง่เป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนทีนั่บถอืศาสนาครสิต ์ทีถู่ก

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1655 ในรปูแบบผสมผสานศลิปะของยโุรปและของเปอรเ์ซยี พรอ้มกบัชม พพิธิภัณฑข์อง

โบสถ ์ซึง่จะแสดงเกีย่วกับหนังสอืฯ เครือ่งแต่งกาย ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา และทีส่ าคัญทีส่ดุคอื การ

แกะสลักตัวอกัษรบนเสน้ผม  
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จากนัน้น าท่านเขา้ชมพระราชวังเชเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรอื วัง 40 เสา ซึง่ความจรงิ

แลว้มเีสาเพยีง 20 ตน้เท่านัน้ แต่เมือ่มองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหนา้วังจะเป็นเงาในน ้าอกี 20 ตน้ ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนกิ ชือ่ ชคีห ์บาไฮ พืน้ทีข่องพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหนา้มสีระ

น ้า และตัวพระราชวัง 2 ชัน้ มกีารแกะสลักลวดลายประตหูนา้ตา่งทีส่วยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้

ทีเ่ขยีวชอุม่เพือ่ใหเ้ป็นทีพั่กผอ่นของกษัตรยิแ์ละนางสนมตอ่มาใชเ้ป็นทีต่อ้นรับพระราชอาคันตุกะ ซึง่ต่อมา

ก็ไดถ้กูตอ่เตมิโดยกษัตรยิช์าห ์อบับาส ที ่2 และเสร็จเรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1647  

ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานซโีอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานทีถู่กสรา้งในสมัยกษัตรยิช์าห ์

อับบาสที ่1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซึง่ถูกสรา้งใหเ้ป็นสะพานทีม่คีวามสวยงาม

ส าหรับขา้มแมน่ ้าซายันเดห ์มคีวามกวา้ง 14 เมตร และมคีวามยาวถงึ 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของ

สะพานจะมกีารตกแตง่เป็นทางเดนิทีส่วยงามและฐานดา้นลา่งถกูสรา้งเป็นสว่นโคง้ 33 โคง้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านชมจัตุรัสอหิม่าม (Imam square) มพีื้นที่กวา้งใหญ่ประมาณแปดหมืน่กว่าตารางเมตร ซึง่มี

สถาปนกิ อาล ีอคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการกอ่สรา้งจัตุรัสแห่งนี้ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีส่ าคัญในดา้น

กจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล นอกจากนัน้บรเิวณรอบๆยงัมกีารตกแตง่เป็นรปูโดมทีส่วยงาม และไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.197  

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังอาล ีคาป ู(Ali Qapu Palace) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัของกษัตรยิ ์ชาห ์อบับาสที ่

1 โดยมกีารสรา้งเพิม่เตมิจนมทีัง้หมด 6 ชัน้ ซึง่แต่ละชัน้ไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดย

ฝีมอืจติรกรชัน้ครใูนสมยันัน้ พระราชวังฯแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับและรับรองฯ พรอ้มกันนี้ชัน้บนสดุยัง

ไดต้กแตง่เป็นหอ้งส าหรับฟังเพลงและเลน่ดนตร ี 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นชม มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซึง่สรา้งโดยชาห ์อบั

บาสที ่1 เชน่เดยีวกันซึง่จะใชเ้ป็นมัสยดิส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่านัน้ โดยเฉพาะตัวโดมซึง่ถอืไดว้่า

งดงามทีส่ดุในประเทศ 

จากนัน้น าท่านชม มัสยดิอหิม่าม (Imam Mosque) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

โลกถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 โดยมยีอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร 

และมเีสามนิาเรทท์ีม่คีวามสงูประมาณ 40 เมตร ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย เลอืกซือ้ของฝากต่างๆที่

บรเิวณจตรัุสแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดช้อ๊ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดบารซ์าร ์บรเิวณอหิมา่มสแควร ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Piroozy Hotel / Abbasi Hotel****  หรอืเทยีบเทา่  (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด  อสิฟาฮาน – แอบยาเนห ์– คาชาน – เตหะราน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) (ระยะทาง 177 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง) หมูบ่า้นทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ถูกสรา้งอยูบ่นเนนิเขาคารค์าส 

ชมความเป็นอยูข่องชมุชนหมูบ่า้นเกา่แกท่ีใ่ชอ้ฐิดนิดบิเป็นวัสดุในการสรา้งบา้น และยังคงสภาพเดมิทีเ่คย

เป็นมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่16-18 สมัยกอ่นนี้ ชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึง่ต่อมาไดรั้บเอาศาสนา

อสิลามเขา้มา และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาชาน (Kashan) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

น าท่านชมสวนฟิน (Fin Garden) ซึง่เป็นสวนทีอ่ยู่ตดิกับทีร่าบเชงิเขาซาโกรซ ถูกสรา้งขึน้ในราชวงศซ์า

ฟาวดิ โดย ชาห ์อับบาสที ่1 ออกแบบใหเ้ป็นสวนแบบเปอรเ์ซยี ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ยน ้าพุ ทีเ่กดิ

จากแหล่งน ้าธรรมชาตซิ ึง่มคีวามดันจากน ้าใตด้นิ และยังมวีังอันสวยงามทีถู่กสรา้งเป็น 2 ชัน้ส าหรับเป็นที่

ประทับ พรอ้มกนันัน้ก็มหีอ้งอาบน ้าและอบไอน ้า 



Page 13 of 18 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเขา้ชมโบรูเจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรอืคฤหาสน์หลังนี้ถูกสรา้งขึน้โดย

พอ่คา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงคาชาน ชือ่วา่ ฮจั เซเยส จาฟาร ์นาทานซ ีเพราะวา่ไดท้ าการสง่สนิคา้ออกไปยัง

เมอืงบรเูจอรด์ ีบา้นหลังนีส้รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลากอ่สรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนาม

หญา้ และตัวบา้นมลีักษณะเป็นชอ่งลมเพือ่ใหอ้ากาศถา่ยเท อกีทัง้ยงัท าการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการ

แกะสลักปนูปัน้และทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลักษณะของอหิรา่นอกีดว้ย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเตหะราน (ระยะทาง 208 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เพือ่เชคอนิ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าในสนามบนิตามอธัยาศัย 

22.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ W5 051 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช.ม.) 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ 

 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)  

 

8 วนั 6 คนื อหิรา่น ดนิแดนเปอรเ์ซยี 

ราคาทวัร ์59,900 บาท : 14-21 ก.ย. 65 / 21-28 ก.ย. 65  

ราคาทวัร ์62,900 บาท : 12-19 ต.ค. 65 / 19-26 ต.ค. 65 / 16-23 พ.ย. 65/ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  

ราคาทวัร ์65,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 
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อตัราคา่บรกิาร   ก.ย. 2565 ต.ค. – ธ.ค. 2565 ปีใหม ่2565 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 

11 ปีบรบิรูณ์ พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพกั 3 ทา่น

ตอ่หอ้ง 

59,900 62,900 65,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 10,000 12,000 14,000 

เด็กอาย ุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่นไมเ่สรมิ

เตยีง 

55,900 58,900 61,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

โปรดสอบถาม เนือ่งจากตอ้งเชก็กบัทางสายการบนิ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับและทีม่ี

เอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่28 พฤษภาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ W5 (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัการเดนิทางครอบคลมุคา่รักษาพยาบาลการตดิเชือ้โควดิในตา่งประเทศ 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 31,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  
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 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
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7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


