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ไฮไลท ์อหิรา่น 8 วนั 5 คนื 

ดนิแดนแหง่ความยิง่ใหญข่องเปอรเ์ซยี 

เตหะราน-ชรีาซ-อสีฟาฮาน-ยาซด์-อบัยาเนย่-์คาชาน 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทาง สงิหาคม - มกราคม 2566 

 

 

 

    อหิรา่น มปีระวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนานกวา่ 6,000 ปีมาแลว้ ทีรู่จั้กกนัดใีนนามของอาณาจักรเปอรเ์ซยีดนิแดนทีไ่ดช้ ือ่วา่

เป็นอารยะธรรมโบราณอกีแหง่หนึง่ในดนิแดนแถบลุม่แมน่ ้าไทกรสิ และยเูฟรตสี ซึง่อยูใ่นประเทศอรัิกและอหิร่านในปัจจุบัน 

ในอดตีจักรวรรดนิี้ไดถู้กปกครองมาโดยหลายเชือ้ชาตเิผ่าพันธุ ์ เคยมอีาณาเขตตัง้แต่ลุ่มแมน่ ้าสนิธุในเอเชยี ไปจรดทะเล

อเีจยีนของกรซีในยโุรป และอยีปิตใ์นอฟัรกิา 

     ท่องเทีย่วชมความสวยงามของดนิแดนทีไ่ดช้ ือ่ว่าเปอรเ์ซยี ซึง่เป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมอืงหลวง

เตหะรานทีส่วยงามเป็นอันดับหนึง่ และชรีาช ทีม่คีวามสวยงามเป็นอันดับสี ่และอดตีเมอืงหลวง อสีฟาฮาน ทีม่คีวาม

สวยงามเป็นอนัดับสาม 
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ก าหนดการเดนิทาง 

18 - 25 พฤศจกิายน 2565 59,900.- 

9 - 16 ธนัวาคม 2565 59,900.- 

16 - 23 ธนัวาคม 2565 59,900.- 

23 - 30 ธนัวาคม 2565 59,900.- 

30 ธนัวาคม – 6 มกราคม 2566 64,900.- 

 

25 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2566 59,900.- 

17 - 24 กมุภาพนัธ ์2566 59,900.- 

 

3 – 10 มนีาคม  2566 59,900.- 
 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 21.30 – 02.30  

วันที ่2  เตหะราน ชรีาช THR – SYZ EP 3771 08:35 – 09.50 

วันที ่7 เตหะราน กรงุเทพฯ IKA - BKK W5 051 21.10 – 07.50 (+1) 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - เตหะราน  

18:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ มาฮานแอร ์ช ัน้ 4 แถว S ประต ู8  

 

21:30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน  โดย สายการบนิ มาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่ 

W5 050 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เครือ่งบนิ)  

 

(ชว่งเดนิทาง วันที ่03 สงิหาคม – 21 กนัยายน 2565 ขาไปเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางเป็น BKK – IKA 21.30 – 02.30) 

(ชว่งเดนิทาง วันที ่28 กนัยายน – 26 ตลุาคม 2565 ขาไปเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางเป็น BKK – IKA 21.30 – 01.30) 

*** ตัง้แต ่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป Flight บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสายการบนิ *** 

 

วนัที ่2 เตหะราน - ชรีาซ  

02:30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคไมนี ่กรงุเตหะราน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ศลุกากร 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมราหบ์ดั  เพือ่ขึน้เครือ่งไปเมอืงชรีาซ  
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08:25 น. ออกเดนิทางจากเตหะราน สู ่เมอืงชรีาซ โดยเทีย่วบนิที ่EP 3771 สายการบนิ 

Iran Aseman Airline 

 

09:50 น. เดนิทางมาถงึ สนามบนิเมอืงชรีาซ  ซึง่เป็นเมอืงหลวงและศูนยก์ลางการ

ปกครองของจังหวัดฟารส์  

 

 น าทา่นเทีย่วชม เมอืงชรีาซ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรเป็นอันดับที ่6 ของประเทศ

อหิร่าน และเป็นเมอืงหลักของจังหวัดฟอร์ส ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศ เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ขายในภมูภิาคมามากกวา่หนึง่พันปี 

 

 น าท่านไปชม สุเหรา่สชีมพู (Pink Mosque) หรอืมชีือ่ว่า Nasir al Molk 

Mosque ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นสุเหร่าทีม่คีวามสวยงามและส าคัญทีสุ่ดของอหิร่าน

ตอนใต ้เอกลักษณ์ของสเุหรา่นี ้คอื สว่นต่างๆจะถูกตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสชีมพ ู

ถูกสรา้งขึน้โดย มรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรี ์อัลมอลค์ ในปี ค.ศ.1876 และส าเร็จ

เรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1887 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึง่เป็นสวนทีส่วยอกีแห่ง

ของชรีาช ซึง่เคยเป็นที่พ านักของเจา้เมอืงในอดีต ส่วนอกีดา้นหนึ่งยังมกีาร

ตกแตง่ภายในและมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ของบคุคลทีส่ าคัญในอดตีของเปอรเ์ซยี 

 

 จากนัน้ชม สวนอแีรม (Eram Garden/ Garden of Paradise)  สวนที่

สวยงามราวกับสวนสวรรค ์เป็นสวนทีต่กแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดับและยนืตน้

หลากหลายชนิด เป็นการจัดสวนแบบเปอร์เซยีที่งดงามยิง่ ภายในสวนยังมี

ต าหนักเกา่ของผูป้กครองเมอืงชรีาซ ราชวงศก์อจาร(์Qajars) สรา้งโดย ขา่น

โมฮมัหมดั 

 

 น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานทา่นฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึง่มี

ชือ่เต็มวา่ ซมัซดุดนิ มฮูมัหมดั ฮาเฟซ เป็นกวเีอกทีม่ชี ือ่เสยีง เกดิทีเ่มอืงชรีาซ

เมือ่ปี ค.ศ.1324 และเสยีชวีติเมือ่ปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมคีวามสามารถในการ

แต่งบทกวทีีไ่ดค้วามไพเราะ ทีเ่ขา้ใจวถิชีวีติของผูค้น และแต่งกวทีีใ่ชค้ าง่ายๆ

ขึน้มาใหเ้ป็นคตสิอนคนใหเ้ป็นคนด ีอนุสรณ์สถานทีฝั่งศพของนักกวทีีย่ ิง่ใหญ่ที่

สรา้งไดถู้กสรา้งขึน้มาเมือ่ปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อใหเ้ป็นที่ร าลกึถงึคุณงาม

ความดขีองทา่น 

 

 น าท่านไปถ่ายภาพดา้นนอก ป้อมคารมิ ขา่น (Karim Khan Fort) ทีค่ารมิ 

ข่านไดส้ั่งใหส้รา้งที่พักอาศัย และเป็นศูนยก์ลางการบรหิารงานขึน้ที่ใจกลาง

เมอืง ทีพั่กอาศัยนี้ถูกออกแบบมลีักษณะเหมอืนป้อม มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,800 

ตรม. มกี าแพงลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น ภายในยังตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้พือ่ใหม้คีวามร่ม

รืน่ 

 

 ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดวากลิบาซาร ์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
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(Vakil Bazaar) เป็นตลาดบาซารท์ีต่ัง้อยู่ในบรเิวณดารบ์ อ ีชาห์ซาเดห ์

ซึง่อยใ่กลก้ับมัสยดิวาคลิ ภายในจะมสีนิคา้หลากหลายอยา่งรวมทัง้เครือ่งเทศ

ตา่งๆมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

พักที ่ BEYOLHARAMEYN  HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ชรีาซ 

วนัที ่3 ชรีาซ – เปอรเ์ซโพลสิ – ยาซด์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟ่ต ์

 น าท่านออกเดนิไปยัง เมอืงมารพ์ดาสท ์ซ ึง่อยูห่่างจากเมอืงชรีาซไปทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นที่ตั ้งของ นครเปอรเ์ซโพลสิ 

(Persepolis) ในอดตีสถานทีน่ีไ้ดเ้ป็นเมอืงหลวง และศนูยก์ลางทีย่ ิง่ใหญข่อง

อาณาจักรเปอรเ์ซยี และไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979                

 

ใหท้่านไดช้มโบราณสถานที่สรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชก่อนครสิตกาล

ประมาณ 520 ปี จนถงึรัชสมัยของดารอิสุที ่3 ซึง่ไดถู้กกอ่สรา้งปรับปรุงต่อเตมิ

มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางที่

ประกอบดว้ยราชวังต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพยส์มบัต ิที่เก็บสิง่ของมคี่า

ตา่งๆ ทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ แต่ในปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพขอ

งอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพนิาศไป เหลือแต่ซาก

ปรักหักพังไวใ้หช้ม 

 

 จากนัน้ น าทา่นไปเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแห่งหนึง่ ซึง่เป็น

สสุานทีฝั่งศพของกษัตรยิ ์4 องค ์เนโครโพลสิ(Necropolis) ใหท้่านไดช้ม

สถาปัตยกรรมทีเ่ด่นในการแกะสลักบนผาหนิและทีส่ าคัญเป็นสุสานของษัตรยิ ์

ดารอิุสที ่1 และกษัตรยิอ์งคต์่อๆมาอกี 3 พระองค ์ซึง่เคยปกครองนครเปอรเ์ซ

โพลสิมากอ่น 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงยาซด์ ซึง่เป็นเมอืงหลวงและศูนยก์ลางการกครอง

ของจังหวัดยาซด์ ทีต่ัง้อยูท่างใตใ้นเขตทะเลทรายคาวรีแ์ละไดช้ือ่วา่เป็น ไขม่กุ

แหง่ทะเลทราย (The Pearl of Desert) 

 

 น าท่านไปชม มสัยดิ จาเม (Jame’s Mosque) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

12 โดย กษัตรยิข์องราชวงศ ์อลั อ ีบเูยห ์และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึน้ในปี ค.ศ. 

1324 – 1365 และยังมเีสามนิาเรทค์ู่ของสุเหร่าทีส่งูทีส่ดุ ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งที่

โดดเด่นของอหิร่าน ภายในยังถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของ 

เปอรเ์ซยี และสถานทีแ่ห่งนี้ยังคงถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของ - 

เปอรเ์ซยี และสถานทีแ่หง่นีย้งัคงถกูใชป้ระกอบพธิมีาจนทกุวันนี ้
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 น าท่านไปชม อนุสรณ์ อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq 

Monumemt) ซึง่ถูกกอ่สรา้งขึน้ในบรเิวณทีเ่ป็นจัตุรัสอยูก่ลางเมอืง ถูกสรา้ง

ขึน้โดยจาดนิ อัล อาเมยีร ์เช็คหแ์มก ในขณะทีท่่านเป็นผูว้่าการของยาซด์ใน

สมัยของราชวงศต์ีมูร์ สถานที่แห่งนี้มรีูปแบบและการออกแบบที่เขา้กับความ

สวยงามซึง่มนี ้าพอุยูต่รงกลาง และยังมมีัสยดิทีม่ชี ือ่เสยีงเดยีวกันถูกสรา้งอยา่ง

สวยงามนอกจากนัน้ยังมทีีพ่ักของคนเดนิทางคาราวานซาราย มทีีอ่าบน ้าและมี

น ้าเย็นส าหรับดืม่ เมือ่เวลาพลบค ่าก็จะมแีสงสสีม้ทีส่วยงามทีอ่อกมาจากส่วน

โคง้ขา้งในมสัยดิ ซึง่ท าใหเ้ป็นภาพทีน่่าตืน่เตน้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ MOSHIR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ยาซด์ 

วนัที ่4 ยาซด์ - เมยบ์อด - อสิฟาฮาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟ่ต ์

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงเมยบ์อด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 

50 กม. เมอืงนี้ตัง้ในทะเลทรายทางดา้นตะวันตกของยาซด์ เป็นเมอืงโบราณที่

นับยอ้นหลังไปในระยะเวลากอ่นอสิลามและเป็นทีต่ัง้ของสิง่กอ่สรา้งสวยงาม 

 

 น าท่านไปชม วหิารของลทัธบิูชาไฟ ( Zoroastrian Fire Temple) ของ

ศาสนาโซโรแอสเตอรซ์ ึง่ในอดีตไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาต ิก่อนที่ศาสนา

อสิลามจะเขา้มา ในวหิารจะมกีระถางไฟตดิลุกโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมพีระ

คอยดแูลฯ และทกุๆปีจะมกีารเฉลมิฉลองกนัทีใ่นวหิารแหง่นี้ 

 

 น าท่านไปชม หอคอยแห่งความเงยีบ (Silent Tower) ที่ตัง้อยู่ใกล ้

ทะเลทรายและภเูขาทางดา้นใตข้องเมอืงยาซด์ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่วกเปอรเ์ซยี

โบราณนับถอืพระเจา้อะฮรูา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตยีน เพราะมคีวามเชือ่

ว่าคนที่ตายไปแลว้ไม่ควรที่จะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายังสถานที่แห่งนี ้

เพื่อใหพ้ระท าพธิีและน าศพนัน้ไปยังหอคอยเพื่อมหน้กอแีรง้ไดจ้กิกนิเนื้อจน

เหลอืแตก่ระดกูทีส่ะอาด แลว้จงึน าไปฝังหรอืเก็บใสใ่นสสุานทีไ่ดจ้ัดเตรยีมไว ้

 

 จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ทีเ่ป็นเมอืง

หลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดฯ ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตก ระยะทาง

หา่งประมาณ 130 กม. 

 

แวะชม ปราสาทนารนิจ ์(Narinj Castle) ซึง่ถูกสรา้งดว้ยกอ้นหนิทีท่ าจาก

ดนิเหนยีวใหเ้ป็นปราสาท ตัวปราสาทถกูสรา้งขึน้มาคาดวา่ประมาณ 2000 ปี ซึง่

จะเหมือนกับกอ้นหนิในยุคของราชวงศ์เมเดส อะคาเมนิดและซัสซานิดตัว

ปราสาทสงูขึน้จากพืน้ดนิประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมมุมหีอคอยทัง้สีด่า้น 

ตามรมิก าแพงถกูสรา้งใหเ้ป็นทางเดนิโดยมขีัน้บนัไดส าหรับขึน้ลงไปยงัดา้นลา่ง
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ทีท่ าเป็นหอ้งมลีักษณะคลา้ยกบัทีค่มุขงันักโทษ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึง่ถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบ

ทีไ่มเ่คยพบเห็นในทีใ่ดมากอ่น ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตรยิช์าห ์อับ

บาสที ่2 ทีม่คีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวถงึ 132 เมตร เพือ่ส าหรับขา้มแมน่ ้า

ซายนัเดห ์ในขณะเดยีวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นดว้ย 

 

 จากนัน้น าท่านไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ ีขา่น หรอืมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่

วา่ ซโีอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานทีถู่กสรา้งในสมัยกษัตรยิช์าห ์อับบาส

ที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซึง่ถูกสรา้งใหเ้ป็น

สะพานทีม่คีวามสวยงามส าหรับขา้มแมน่ ้าซายนัเดห ์มคีวามกวา้ง 14 เมตร และ

มคีวามยาวถงึ 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมกีารตกแต่งเป็น

ทางเดนิทีส่วยงามและฐานดา้นลา่งถกูสรา้งเป็นสว่นโคง้ 33 โคง้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ อสิฟาฮาน 

วนัที ่5 อสิฟาฮาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ เมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมอืงที่

มั่งคั่งดา้นศูนย์กลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ จนถงึขัน้สูงสดุในเกอืบทุก

ดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี การประดษิฐอ์ักษรภาพอสิลามอันแสน

วจิติรสวยงามแบบเปอรเ์ซยี 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ชุมชนของชาวอารเ์มเนยีน ชมความ

สวยงามของ วหิารแวงค ์(Vank Church) ซึง่เป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียน

ทีนั่บถอืศาสนาครสิต ์ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศลิปะ

ของยโุรปและของเปอรเ์ซยี  

 

 น าท่านไปชม พระราชวงัเชเหล โชตนุ (Chehel Sotun Palace) หรอื วัง 

40 เสา ซึง่ความจรงิแลว้มเีสาเพยีง 20 ตน้เท่านัน้ แต่เมือ่มองผ่านเขา้มาทาง

สระน ้าหนา้วังจะเป็นเงาในน ้าอกี 20 ตน้ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1614 โดย

สถาปนกิ ชือ่ ชคีห ์บาไฮ พืน้ทีข่องพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหนา้

มสีระน ้ามคีวามยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชัน้สงู 

15 เมตร มกีารแกะสลักลวดลายประตูหนา้ต่างทีส่วยงาม และลอ้มรอบไปดว้ย

สวนดอกไมท้ีเ่ขยีวชอุ่มเพือ่ใหเ้ป็นทีพั่กผ่อนของกษัตรยิแ์ละนางสนมต่อมาใช ้

เป็นที่ตอ้นรับพระราชอาคันตุกะ ซึง่ต่อมาก็ไดถู้กต่อเตมิโดยกษัตรยิช์าห ์อับ
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บาส ที ่2 และเสร็จเรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้ น าท่านไปชม จตัรุสัอหิมา่ม (Imam Square) ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่

ประมาณแปดหมืน่กว่าตารางเมตร ทีม่คีวามกวา้งประมาณ 165 เมตร และมี

ความยาวประมาณ 510 เมตร ซึง่มสีถาปนกิ อาล ีอคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและ

ควบคุมการก่อสรา้งจัตุรัสแห่งนี้ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีส่ าคัญในดา้นกจิการทหาร

และเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่

สวยงาม และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   

 

 

 

 

 ชม พระราชวงัอาล ี คาป ู (Ali Qapu Palace) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัของ

กษัตรยิ ์ ชาห ์ อบับาสที ่1 โดยมกีารสรา้งเพิม่เตมิจนมทีัง้หมด 6 ชัน้ ซึง่แตล่ะ

ชัน้ไดถ้กูตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชัน้ครใูนสมยันัน้ 

พระราชวังฯแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับและรับรองฯ พรอ้มกนันีช้ัน้บนสดุยงั

ไดต้กแตง่เป็นหอ้งส าหรับฟังเพลงและเลน่ดนตร ี  

 

 ชม มสัยดิอหิมา่ม (Imam Mosque) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลกถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 

โดยมยีอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมเีสามนิาเรทท์ีม่คีวามสงูประมาณ 40 

เมตร  ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย เลอืกซือ้ของฝากตา่งๆทีบ่รเิวณจตรัุส

แหง่นี ้

 

 ชม มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์( Sheikh Lotfollah Mosque ) ซึง่สรา้ง

โดยชาห ์อบับาสที ่1 เชน่เดยีวกนัซึง่จะใชเ้ป็นมสัยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศ์

เทา่นัน้ โดยเฉพาะตัวโดมซึง่ถอืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศ 

 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ๊ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดบารซ์าร ์บรเิวณอหิมา่มสแควร ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ อสิฟาฮาน 

วนัที ่6 อสีฟาฮาน – แอบยาเนห ์- คาชาน - เตหะราน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงคาซาน (Kashan) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือ

ของ อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมอืงในโอเอซสิที่สวยงามและอุดม

สมบรูณ์  

 

ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของ หมูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh 

Village) ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึง่ถูกสรา้งอยู ่

บนเนนิเขาคารค์าส ชมความเป็นอยูข่องชมุชนหมูบ่า้นเกา่แกท่ีใ่ชอ้ฐิดนิดบิเป็น 

วัสดุในการสรา้งบา้น และยังคงสภาพเดมิทีเ่คยเป็นมาตัง้แต่ศตวรรษที ่16-18 
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เมือ่สมยักอ่นนี ้ชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึง่ต่อมาไดรั้บเอาศาสนา 

อสิลามเขา้มา และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2007   

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงคาชาน ซึง่เป็นเมืองที่มีความสวยงามใน

ทะเลทรายหรอื ทีเ่รยีกว่า โอเอซสิ ทีอุ่ดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พันธุ์

ดอกไมต้า่งๆ 

 

 น าท่านไปเทีย่วชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึง่เป็นสวนทีอ่ยูต่ดิกับทีร่าบเชงิ

เขาซาโกรซ ถกูสรา้งขึน้ในราชวงศซ์าฟาวดิ โดย ชาห ์อบับาสที ่1 ออกแบบให ้

เป็นสวนแบบเปอร์เซยี ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ยน ้าพุ ทีเ่กดิจากแหล่งน ้า

ธรรมชาตซิ ึง่มคีวามดันจากน ้าใตด้นิ สามารถใหม้กี าลังน ้าทีไ่หลไปตามทอ่ตา่งๆ 

และไหลไปหล่อเลีย้งตน้ไมต้่างๆ ภายในสวนดว้ย และยังมวีังอันสวยงามทีถู่ก

สรา้งเป็น 2 ชัน้ส าหรับเป็นทีป่ระทับ พรอ้มกนันัน้ก็มหีอ้งอาบน ้าและอบไอน ้า 

 

 น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัพโ์บรุเจอด ิ(Borujerdi Historical House) ถูก

สรา้งในปี ค.ศ.1857  โดย Ustad Ali Maryam โดยจุดเด่นของที่นึ่คือ

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เตหะราน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ FERDOWSI HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เตหะราน 

วนัที ่7 เตหะราน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านไปชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรอืพระราชวัง

สวนกหุลาบ เป็นพระราชวังทีส่รา้งอยูก่ลางเมอืง เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่ประมาณ 

400 กวา่ปี ประกอบไปดว้ยอาคารตา่งๆ 12 อาคาร ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ราชวงศซ์า

ฟาวดิโดยกษัตรยิท์าหม์าสพ์ ตอ่มาไดถู้กปรับปรุงโดยกษัตรยิค์ารมิ ขา่น ซานด ์

และกษัตรยิอ์ะกา โมฮมัตข์า่น กอจาร ์ซึง่ไดเ้ลอืกเตหะรานเป็นเมอืงหลวง จงึได ้

สรา้งตอ่เตมิใหเ้ป็นพระราชวังทีม่คีวามสวยงามมาจนถงึทกุวันนี้ 

 

 

 น าท่านเทีย่วชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) ที่มี

ชือ่เสยีงซึง่ไดเ้ก็บสะสมสิง่ของเครื่องใชต้่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอหิร่าน ถูก

น ามารวมกนัไวท้ีน่ี ่และทีส่ าคัญทีส่ดุสิง่ของเครือ่งใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนดิ

ที่ยอ้นอดีตไปถึง 2,600 ปี พรอ้มกันนั้นยังไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของ

อาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีอกีดว้ย 

 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเยีย่มชมดา้นนอก สถานทูตอเมรกิา (Embassy American) เป็น

สถานทีท่ีม่เีหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ คอื วกิฤตการณ์ตัวประกันอหิร่านคอืการจับ

ตัวประกนัโดยนักศกึษาชาวอหิรา่นโดยมขีอเรยีกรอ้งคอืสง่ตัวพระเจา้ชาห ์โมฮมั

หมดั เรซา ปาหล์าวทีีไ่ปอยูใ่นสรัฐอเมรกิาคนือหิรา่น 

 

 น าทา่นเยีย่มชม มริาดทาวเวอร ์(Milad Tower) เป็นหอคอยสงูเสยีดฟ้าทีต่ัง้

เด่นเป็นสง่ากลางกรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน หอคอยนี้สงูเป็นอันดับ 6 ของ

โลก เป็นอกีหนึ่งความภูมใิจของชาวอหิร่าน เพราะออกแบบและสรา้งขึน้โดย

สถาปนิกชาวอหิร่านทัง้หมด หอคอยมลิาดยังถือเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

เพราะนอกจากท่านจะไดช้ื่นชมแสงไฟของตัวเมืองยามค ่าคืนแลว้ ในช่วง

กลางวันทา่นสามารถไดส้มัผัสกบัความยิง่ใหญข่องกรงุเตหะรานผา่นทวิทัศนอ์นั

ตระการตา 

 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิโคไมนี ่เพือ่ตรวจเอกสารการเดนิทาง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ สนามบนิ  

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่W5 051    

วนัที ่8  กรงุเทพฯ 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่/ 

การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ  

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

ค าแนะน า : “สภุาพสตร”ี กรณุาเตรยีมเสือ้แขนยาวทีม่คีวามยาวคลมุสะโพก ควรเป็นเสือ้แบบหลวมๆ ทีไ่มเ่นน้สรรีะ 

และเตรยีมผา้คลมุศรีษะไปดว้ย ปัจจบุนัสายการบนิไมม่นีโยบายแจกผา้คลมุผมบนเครือ่งบนิ ลักษณะผา้คลมุผมทีเ่ตรยีม

ไปอาจเป็นผนืยาวแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืสีเ่หลีย่มจัตรัุสแบบผา้พันคอทีส่ามารถพับเป็นสามเหลีย่ม “สภุาพบรุษุ” ใสช่ดุ

สภุาพ (หา้มใสก่างเกงขาสัน้ กางเกงสามสว่นหรอืกางเกงชาวเล) 

 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น :  ราคานีส้ าหรบัผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

  

59,900.- 

             

12,000.-          

 

 

         

 

 

 

  

 

การจองทัวร ์(กรณุาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นเดนิทาง)  

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 21,000 บาท/ทา่น (เพือ่

เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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สว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิมาฮานแอร ์และตั๋วเครือ่งบนิ

ภายใน ชัน้ประหยดั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 2 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (พดูภาษาองักฤษ) และหัวหนา้ทัวรค์นไทย ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ พนกังานบรกิาร ทา่นละ 56 ดอลลาร ์ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ USD 3 /ทา่น/วนั รวมเป็น 24 ดอลลาร ์ตลอดทรปิ หรอื

ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการท า THAILAND PASS แบบ TEST & GO ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัมาตร

การณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะน ัน้ 

 คา่ตรวจ PCR-TEST กอ่นกลับประเทศไทย (ถา้ม)ี 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ( 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 

การยกเลกิ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน 

 

 คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+ค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบนิที่ออก

ล่วงหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล 

(สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม่) 



Page 11 of 13 

 

 

 

ที่ตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มี

การ การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนื

เงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24 วัน  เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : 

1 1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 1 ใบ 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

5. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้า่น ณ วันทีท่ าการจองทวัร)์ 

 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้

บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

หมายเหต ุ: 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่

พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท า

รา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัย

และความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสี ิง่

ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่

อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่ง

บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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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 

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 พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ 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 ี

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการ

ช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 

 


