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เตหะราน – ราชท – หมูบานมาซูเลห – ชีราซ-เปอรซีโปลิส 
ยาซด – นาอิน – อิศฟาฮาน – อะบียาเนห – คาชาน 

17-27 พฤศจิกายน 2559 
 
 

 
 

วันแรกของการเดินทาง  17 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพฯ-เตหะราน 
11.30  น. คณะเดินทางพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H‐J ใกลประตูหมายเลข 4 ชั้น 4 ขาออก  ที่ดานหนาเคานเตอร 
  เช็คอิน ของสายการบินไทย พบจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับทาน 

15.30  น. ออกเดินทางสูกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหราน โดยสายการบินไทย  แอรเวย  เที่ยวบินที่  TG‐527 
   ซึ่งจะใชเวลา บินประมาณ 7 ชั่วโมง สูกรุงเตหะราน 
19.30 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอิหมามโคมัยนี   ซึ่งอยูทางใตของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60 กิโลเมตร   
  (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมใหเรียบรอยกอนลงจากเครื่อง)   ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองโดยไมตองกรอกเอกสารใดๆ   
  เจาหนาที่จะดูเพียงหนาพาสปอรตและวีซาเทานั้น เม่ือผานขั้นตอนตางๆ เรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
  โรงแรมที่พัก  EVIN HOTEL or ESTEGHLAL HOTEL EAST WING  ระดับ 4*5* ดาว ในกรุงเตหะราน  

 

วันที่สองของการเดินทาง  18 พฤศจิกายน 2559 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-ราชท 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

09.00 น. จากนั้นนําทานเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National  Museum) ซึ่งเปดมาแลวกวา 70 ป ซึ่งไมใชแคเปน
เพียงพิพิธภัณฑ ที่ใหญที่สุดทางดานประวัติศาสตร และโบราณคดีของประเทศอิหราน แตยังเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑที่มีชื่อสี

ยงมากที่สุดในโลกท่ีมีโบราณวัตถุหลากยุค หลายสมัยที่ไดจัดแสดงไวที่นี่ มากกวา 300,000 ชิ้น จึงเปนสถานท่ี ที่
นักทองเที่ยว จากตางแดนจะไดเร่ิมตนรูจัก อิหรานและคนอิหราน และความเปนมาของอาณาจักรเปอรเชีย จากพิพิธภัณฑ
แหงนี้  พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งเปนพระราชวังที่สวยงาม ในปจจุบัน ซึ่งชวงหนึ่งหลังจากการ ปฏิวัติ
โดย อิหมามโคมัยนี พระราชวังแหงนี้ก็ตกอยูในสภาพยํ่าแย ถูกปลอยทิ้งรางอยานาอัปยศอดสู เชนเดียวกับพระราชวังแหง
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อื่นๆ พระราชวังแหงนี้เพิ่งไดรับการบูรณะ เม่ือเร่ิมเปดประเทศ อีกคร้ังราวๆ หาปที่ผานมานี่เอง อยางไรก็ตาม พระราชวัง
แหงนี้ก็ยังคงความงาม ในการตกแตงภายในดวยกระจกเงาตัดเหล่ียม แบบเดียวกับเพชร และการตกแตงภายนอกดวย
กระเบื้องเคลือบ ที่มีสีสัน และลวดลายโดดเดน เปนเอกลักษณ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพ่ีราชวังแหงนี้ ก็ดวยกษัตริย องศหนึ่ง
ของราชวงส “กอญัร” (Nasser Al-Din Shah) (1848-1896) โปรดใหสรางและตกแตงพระราชวังแหงนี้ ในศิลปะแบบยุโรป 
ซึ่งในปจจุน พระราชวังแหงนี้ ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนที่เรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
บาย หอคอยมิราจทาวนเวอร (Milad Tower) ซึ่งเปนหอคอย แหงความภาคภูมิใจของคนอิหรานทั้งมวล เนื่องจากหอคอยแหงนี้ 

ไดออกแบบกอสราง โดยสถาปนิคชาวอิหรานเองท้ังหมด เปนหอคอยที่สูงอันดับ 6 ของโลก ดวยระดับความสูงถึงยอดเสา
สงสัญญานโทรคมนาคม ถึง 435 เมตร ทานจะไดชมความงามของกรุงเตหะรานอยางทั่วถึงจากหอคอยแหงนี้  
จากนั้นเดินทางสูสนามบิน Mehrabad Airport เพื่อเดินทางตอโดยสายการบินอิหรานแอร สูเมืองราชท 

....  น.  ออกเดินทางสูเมืองราชทโดยสายการบินอิหรานแอร / อาเซอรมัน แอรไลน  เที่ยวบิน IR…./EP……. 

......น.  เที่ยวบิน…..นําทานเดินทางถึงทาอากายานเมืองราชท จากนั้นเดินทางสูโรงแรมที่พักใจกลางเมืองราชท 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
    โรงแรมพักที่  KADUS HOTEL ระดับ 4 ดาวและดีที่สุดในเมืองราชท 

 

วันที่สามของการเดินทาง  19 พฤศจิกายน 2559  ราชท-หมูบานมาซูเลห-เตหะราน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  หลังจากเช็คเอาทคืนหองพักแลว นําทานเดินทางสูหมูบานมาซูเลห ซึ่งซุกตัวอยางเงียบสงบอยูบนมุมหนึ่งของเทือกเขา       
  อัลโบรซที่อยูหางจากเมืองราชทออกไปประมาณ 1.30 ชั่วโมงโดยทางรถยนตเปนหมูบานโบราณท่ีมีอายุเกาแกไมนอยกวา  
  500 ป แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามของแมกไมและขุนเขา  บานแตละหลังในหมูบานแหงนี้ไลเรียงลดหล่ันกันขึ้น 
  ไปตามไหลเขาอยางสวยงามและนาทึ่ง ทานสามารถยืนถายรูปบนลานหนาบานของหลังหนึ่งและขณะเดียวกันลานแหงนั้น 
  ก็คือหลังคาบานของหลังที่อยูถัดลงมาดวยในขณะเดียวกัน นี่จึงเปนจุดเดนและแปลกแตกตางของหมูบานมาซูเลหที่ไม 
  เหมือนที่ไหน ทําใหกลายเปนเพชรเม็ดงามทามกลางธรรมชาติอันสงบ และสวยงามในภูมิภาคแคสเปยนของประเทศ 
  อิหราน  มาจนกระท่ังปจจุบัน  แมแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของไทยเราเองก็เคยเสด็จประพาสหมูบานแหงนี้มาแลว 
  เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2547 ชาวบานแถบนี้จึงพรอมใจกันเรียกถนนท่ีขึ้นสูหมูบานมาซูเลหตามทางที่พระองคเสด็จวาถนน 
  สายเจาหญิงหรือ Princess  Roadนั่นเองใหทานมีเวลาเท่ียวชมหมูบานมาซูเลหและบรรยากาศอันแสนโรแมนติกอยาง 
  เต็มที่จนถึงเวลานัดหมาย 

 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ินใกลหมูบานมาซูเลห 
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หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางกลับสูกรุงเตหะรานโดยทางรถยนตซึ่งจะผานบริเวณทุงเกษตรที่อุดมสมบูรณมีทั้งไรชา 
นาขาว  และพืชพันธุอื่นๆ มากมายท่ีสําคัญคือไรมะกอกหรือ Olive ซึ่งจะมีมากในแถบเมืองแมนจิลที่อยูใกลเขื่อนกักเก็บ 
น้ํา Manjil Dam จึงมีผลิตภัณฑตางๆ ที่แปรรูปมาจากมะกอกจํานวนมากออกจําหนายไปทั่วประเทศ 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมที่พัก EVIN HOTEL or ESTEGHLAL HOTEL EAST WING  ระดับ 4*5* ดาว ในเมืองเตหะราน 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง  20 พฤศจิกายน 2559 พระราชวงัเนยีวาราน-พิพิธภัณฑอัญมณี –ชีราซ 
07.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
09.00 น.  เดินทางสูตอนเหนือของกรุงเตหะรานซ่ึงติดกับเชิงเขาอัลโบรซเพื่อเขาชม พระราชวังเนียวาราน(Niavaran  Palace) 
  อันเปนที่รโหฐานซ่ึงกษัตริยชาห  ทั้งสองพระองคแหงราชวงศ ปาหเลวีของอิหราน ซึ่งเคยประทับที่นี่  กอนที่จะถูกปฏิวัติโดย 

อะยาตุลเลาะหโคมัยนีเม่ือตนปค.ศ.1979  พระราชวังแหงนี้เปนเพียงสวนหน่ึงของส่ิงที่คณะปฏิวัติอางวาเปนสัญลักษณ 
  ของตะวันตกที่มีอํานาจเหนือกษัตริยชาห และยังแสดงถึงความฟุงเฟอของราชวงศอยางชัดเจนที่สุดแตบางสวนก็บอกวา 
  เปนส่ิงบงบอกความเจริญรุงเรืองและทันสมัยของประเทศอิหรานซ่ึงไมนอยหนาชาติตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ินทางตอนเหนือของเตหะราน 

นําทานเดินทางสูใจกลางกรุงเตหะราน  เพื่อเขาชมอัครสถานอีกแหงหนึ่ง  ซึ่งทุกคนท่ีมาเยือนอิหรานตองไม พลาดชม 
  สถานที่แหงนี้  นั่นก็คือกรุอภิมหาสมบัติที่พิพิธภัณฑอัญมณีแหงชาติอิหราน(National  Jewelry  Museum) 
  ซึ่งอัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริยทุกราชวงศที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียในอดีตและครอบครองอภิมหาสมบัติ 
  จํานวนมากมายนั้น ลวนถูกเก็บไวในสถานที่แหงนี้จนเรียกไดวามีความอลังการในชนิดและรูปแบบ และมโหฬารในจํานวน 
  ที่มากมายท่ีสุดในโลก 

 
 
 
 
 
 

  จากนั้นเดินทางสูสนามบิน Mehrabad Airport   ซึ่งเปนสนามบินภายในประเทศท่ีจะเดินทางตอไปยังเมืองชีราช 

....  น.  ออกเดินทางสูเมืองชีราช โดยสายการบินอิหรานแอร / อาเซอรมัน แอรไลน  เที่ยวบิน IR…./EP……. 

......น.  เที่ยวบิน…..นําทานเดินทางถึงทาอากายานเมืองชีราช จากนั้นเดินทางสูโรงแรมที่พักใจกลางเมืองชีราช 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมที่พัก  ELYZEE  HOTEL or CHAMRAN HOTELระดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเทา ในเมืองชีราช 

 

วันที่หาของการเดินทาง  21 พฤศจิกายน 2559 มัสยิดสีชมพ-ูคฤหาสนโบราณ-การิมขาน-วาคิล บาซาร 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
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07.00 น  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น. เช็คเอาส ออกจากที่พัก นําทานเท่ียวชม มัสยิดสีชมพู (Nasir-OlMolk) ซึ่งเปนมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะ

ประดับไปดวยกระเบ้ืองโดนสีแดง-ชมพู-เหลือง เปนสิหลัก มีเพียงแหงเดียวในอิหราน ไมวาทานจะมองจากมุมใหน มัสยิด
แหงนี้จะออกสีชมพู ดูสวยงาม ออนหวาน ความสวยขนาดที่ไดรับเลือก ใหเปนภาพปก หนังสือ ตอนยอนรอย อารยัน ของ
นักเขียน นาม เชนทร ชนะการณ มาแลว ขางในกวางขวาง ใหญโตไมวาจะมองมุมใหนจากนั้นนําทานเดินทางตอ เพื่อชม
คฤหาสนโบราณ(Naranjestan e Ghavam) ซึ่งมีอายุมากกวา 125 ป โดยกอสรางในสมัยราชวงศ กอญัร อยูระหวางป 
1879-1886 ซึ่งถือวาเปนแบบสถาปตยกรรมบานโบราณประจํายุค กอญัร เลยทีเดียว และทานจะไดชมรูปแบบของสวน
แบบเปอรเชียอันสวยงามและรมรืนในเวลาเดียวกันดวย 

 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหาร กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย  เย่ียมชม และคารวะ อนุสรณสถานของทาน ฮาเฟช(Aramgah – E Hafez) นักปรัชญา ของเปอรเชีย ของ 
  เมืองชีราช ในยุคศตวรรษที่ 12 อนุสรณของทาน สรางในป 1773 โดยทานการิมขานแหงราชวงศชัน ภายในสวนสวย ขนาด 
  เล็กแหงนี้ คราครํ่าไปดวยชาวอิหราน จากตางเมือง และชาวเมืองชีราชเองลวนแตตอง หาโอกาศ มาคารวะเสมอ จากนั้น 
                           นําทานชม ปอมการิมคาน(Karim Khan Citadel) หรือที่มีอีกช่ือหนึ่งวา Ark-E Karim Khan สรางโดยทานการิมขาน แหง 
  ราชวงศชัน ในชวงที่ทานสถาปนาเมืองชีราช ใหเปนเมืองหลวงของอณาจักรเปอรเชีย ชวงป ค.ศ 1750-1795 ผนังของปอม 
  แหงนี้สูงถึง 14 เมตร สรางดวยอิฐ เรียงใหเปนลายสวยงาม อยางมีเอกลักษณที่งดงามเดินเทาตอชมตลาดวาคิล บาซาร 
  (VakilBazaar) ซึ่งเปนบารซาร ใหญใจกลางเมือง ชีราช ที่เกาแก และสวยงามมาก ดดยโครงสรางของอาคาร ที่กอดวยอิฐ 
  แดง แบบเรียงชิ้นเปนทรงโดม ติดตอกันหลายรอยเมตร ในบาซาร แหงนี้ประกอบไปดวยส้ินคา มากมาย ใหจับจายใชสอย  
  ผูคนคึกคักตลอด ทั้งวันทานสามารถ หาของฝาก  จากตลาดแหงนี้ไดมากมาย ไมวาจะเปนเส้ือผา ของใช ของกิน มากมาย 
 
 
 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมที่พัก  ELYZEE HOTEL or CHAMRAN HOTEL ระดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเทา ในเมืองชีราช 

 

วันที่หกของการเดินทาง  22 พฤศจิกายน 2559  ชีราซ-เปอรซีโปลิส-นัค เช รอสตัม-อะบาคูห-ยาซด 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น. จากนั้นเดินทางสูพระราชวังโบราณเปอรซีโปลิส(Persepolis) ซึ่งอยูทางดานเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 1  

 ชั่วโมง  พระราชวังแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นเปนแหงที่สองนับต้ังแตสถาปนาอาณาจักรเปอรเซียขึ้นเม่ือป 559 กอนคริสตศักราช  
(พระราชวังและเมืองหลวงแหงแรกคือพาซากาดสรางโดยกษัตริยไซรัสมหาราช)เร่ิมสรางโดยกษัตริยดาริอุสมหาราช 
ในป 512 กอนคริสตศักราช  หลังจากน้ันก็มีการกอสรางเพิ่มเติมอยางตอเนื่องในอีก 5 รัชกาลตอมา แตก็ยังไมเคย 
เสร็จสมบูรณ  จนกระท่ังมาถูกยึดครองและเผาทําลายอยางยอยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอรมหาราชแหงอาณาจักร 
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กรีซในป 330 กอนคริสตศักราช  แตกระนั้นก็ตาม พระราชวังแหงนี้ก็ยังคงไวซึ่งเกียรติศักด์ิอันย่ิงใหญตลอดกาลท้ังความ
ใหญโตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางดานสถาปตยดังนั้น เวลา 2  ชั่วโมงของการเที่ยวชมพระราชวัง 
เปอรซีโปลิสแหงนี้  จึงเปน 2 ชั่วโมงที่คละเคลาไปดวยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอยางไมรูลืม 
 

 
 
 
  จากนั้นนําทานแวะชม  สถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับพระราชวังเปอรซีโปลิส   ซึ่งอยูหางออกไปเพียง  
  10 กิโลเมตรเทานั้น  นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม (Naqsh‐e rostam)หรือที่นักเขียนคนหน่ึงซึ่งเคยตะลุย 

อิหรานมานักตอนักแลวบัญญัติคําในภาษาไทยวา สุสานส่ีกษัตริย นั่นเอง ที่นี่เปนสุสานของพระมหากษัตริย แหง 
ราชวงศอะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียและเคยประทับที่พระราชวังปอรซีโปลิสมากอนที่จะสวรรคต  แตดวย
ความเชื่อตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรวา หลังจากส้ินชีวิตจากความเปนมนุษยโลกแลวชีวิตก็ยังคงดําเนินตอ 
เพียงแตจะตองไปสูอีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเทานั้น  ดังนั้นจึงตองสรางสุสานแหงนี้ ใหมีความย่ิงใหญอลังการ 
เชนเดียวกับพระราชวังที่กษัตริยเหลานั้นเคยประทับมากอน และที่ไมธรรมดาก็คือ  เปนสุสานที่ขุดเจาะเขาไปเปนหอง
ขนาดใหญบนหนาผาหินซึ่งอยูสูงจากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินสวนหนาใหมีความงดงามอีกดวย  
 
 
 
 

12.30. น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ินภาคใตที่รมร่ืน อาหารอรอย  ใกลกับพระราชวังเปอรซีโปลิส   
บาย  นําทานเดินทางจากเปอรซีโปลีสมุงขึ้นเหนือสูเมืองยาซดซึ่งเปนอดีตเมืองศูนยกลางการคายุคโบราณในถ่ินทะเลทรายที่
  สําคัญที่สุดต้ังแตศตวรรษที่11 เปนตนมาจนกระท่ังปจจุบัน โดยจะผานเมืองอะบาคูห (Abakuh)  ที่มีอายุเกาแกต้ังแต 
  คริสตศตวรรษที่ 11 เชนเดียวกันและยังคงมีโบราณสถานสําคัญเหลือรอดมาใหคนรุนปจจุบันไดชื่นชมในภูมิปญญาของ 
  คนยุคนั้น นั่นก็คือโดมสําหรับการทําน้ําแข็งหรือ Ice Houseนั่นเอง นี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ชางเปอรเซียโบราณในยุคนั้น
  คิดคนไดอยางนาทึ่ง เพื่อแกปญหาเร่ืองอากาศรอน ทําใหชาวบานไดมีน้ําแข็งไวแชน้ําด่ืมเย็นๆ เพื่อคลายรอนแวะชมโรงทํา 
  น้ําแข็งยุคโบราณท่ีเมืองอะบาคูห   และใหทานไดถายภาพอยางเต็มที่แลว   เดินทางตอสูเมืองยาซดซึ่งจะใชเวลาอีก 
  ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง กอนที่จะเขาสูตัวเมืองยาซด  นําทานชมศาสนสถาน และเคยเปนศูนยกลางของศาสนาของ โซโร - 
  แอสเตอรในอดีตเม่ือประมาณตนคริสตกาลในสมัยราชวงศซัดซาเนียนปกครองเปอรเซีย  สถานที่แหงนี้ต้ังอยูบนเนินเขา 
  ขนาดยอมทางดานใตของเมืองยาซด  เปนคอมเพล็กซขนาดใหญที่ประกอบไปดวยตัวอาคารหลักในการทําพิธีทางศาสนา  
  บอน้ําด่ืมน้ําใชซึ่งอยูใตดิน หองครัว หองอาหาร หองพัก และแทนทําพิธีศพที่อยูดานหลังอาคาร  ทั้งหมดนี้สรางดวยดิน 
  เหนียวตากแหงและเรียกรวมกันวา Tower of Silence นี่เปนเพียงบางสวนที่ใหทานไดสัมผัสกับศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลก   
  และเมืองยาซดก็เปนศูนยกลางศาสนาโซโรแอสเตอรที่ใหญที่สุดในโลก  ซึ่งระหวางวันที่ 14-18 มิถุนายน ของทุกป  ชาวโซ 
  โรแอสเตรียนจากท่ัวโลกจะมารวมกันทําพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดาคร้ังใหญประจําปกันที่นี่  แตจะจัดพิธีที่ศาสนสถานช่ือ  
  Pir-e Sabz Fire Templeซึ่งเปนศูนยกลางในปจจุบันต้ังอยูในถ่ินทะเลทรายทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองยาซด 

ออกไปประมาณ 62 กิโลเมตร 
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19.30 น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมที่พัก SAFAIEH  HOTEL  ระดับ 5 ดาวและดีที่สุดในเมืองยาซด 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  23 พฤศจิกายน 2559  ยาซด-นาอิน- อิศฟาฮาน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญในเมืองยาซด  โดยเร่ิมจากศาสนสถานโซโรแอสเตอรที่ชื่อ Ateshkadeh Fire Templeซึ่งชาว

โซโรแอสเตรียนในเมืองยาซดก็จะใชสถานที่แหงนี้ในการทําพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดา ซึ่งเปนเทพสูงสุดของศาสนาน้ีและ
ทานศาสดาโซโรแอสเตอรซึ่งเปนผูเผยแผคําสอนมาต้ังแตเม่ือ628 ปกอนคริสตกาล การเขาชมยอมตองใหความเคารพตอ
 สถานที่โดยการไมสงเสียงดัง  และอยูในอาการสํารวมเม่ือเขาไปภายในหองทําพิธี  ซึ่งจะตองมีเปลวไฟลุกโชติชวงอยู
 ตลอดเวลาเปรียบดังพระอาทิตยที่ไมมีวันดับจากนั้นนําทานชมมัสยิดประจําเมืองยาซด(Masjid-e Jameh)  ซ่ึงมีเสามินา
เรหที่สูงถึง 48 เมตรสูงที่สุดในอิหราน สรางต้ังแตศตวรรษที่ 15 โดยครอมลงไปบนมัสยิดหลังเดิมที่มีมาต้ังแตศตวรรษที่ 12 
จากนั้นเดินเทาเที่ยวตอสูเขตเมืองเกาของยาซดซึ่งประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญตางๆ คือ –Tomb of12Imamsเปน
โบราณสถานทางดานศาสนาอิสลามนิกายชีอะหที่สรางในคริสตศตวรรษท่ี 11 ตอนตน  โดยภายในมีบันทึกรายชื่อของ
อิหมาม 12 องคซึ่งเปนผูสืบทอดที่แทจริงหลังจากการเสียชีวิตของพระศาสดามูฮัมหมัดแลว  เร่ิมนับองคแรกคืออิหมาม
อาลี โดยไมนับรวมตําแหนงกาหลิบซึ่งเปนผูสืบทอดของนิกายสุหนี่ สถานที่อีกแหงหนึ่งคือAlexander’s Prisonเปน
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนิกายชีอะห ซึ่งสรางในคริสตศตวรรษที่ 15 โดยตั้งอยูบริเวณใกลกันกับ Tomb of 12 Imams
การที่เรียกวาเปนคุกของนักโทษของอเล็กซานเดอรนั้นเปนเพียงการเปรียบเทียบของทานกวีเอกฮาเฟซ ซึ่งทานเปนคนเมือง
ชีราซและไมคอยเดินทางไปตางถ่ินนักมีคร้ังหนึ่งที่ทานไดเดินทางมายังเมืองยาซดและไดมาพํานักที่นี่  มีความคิดถึงบาน
และรูสึกไมสะดวกสบายดวยประการท้ังปวงก็เลยเปรียบเปรยในบทกวีของทานวาสถานที่แหงนี้เปนเหมือนคุกของอเล็ก
ซานเดอรปจจุบันใชเปนโรงแรมสอนวิชาการอาชีพ เชน ทอผา ทอพรมและอื่นๆ 

 
 
 
 
12.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ินในเมืองยาซด 

หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางจากเมืองยาซดสูเมืองอิศฟาฮาน  โดยผานเมืองนาอินซึ่งเปนเมืองขนาดเล็กที่อยูประมาณ
คร่ึงทางระหวางเมืองใหญทั้งสองแหงนั้นแวะใหทานไดเปล่ียนอิริยาบถดวยการเท่ียวชมเขตเมืองเกาและมัสยิดประจําเมือง

หรือ Jameh Mosqueที่เช่ือวาเกาแกที่สุดในบรรดามัสยิดทั้งหลายในประเทศอิหรานปจจุบัน  โดยจะใหเวลาทาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง แลวเดินทางตอสูเมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ 2.30 ชั่วโมง เมืองอิศฟาฮาน เปนอดีตเมืองหลวงของ
อาณาจักรเปอรเซียแหงยุคที่มีความรุงเรืองสูงสุดอีกคร้ังหนึ่งในศตวรรษท่ี 17-18อาณาจักรเปอรเซียมีความม่ันคงเปน
ปกแผนภายใตการปกครองของราชวงศซาฟาวิดซึ่งเปนชาวเปอรเซียแท และเมืองหลวงอิศฟาฮานก็กลายเปนทั้งเมือง
ศูนยกลางการปกครองและเมืองศูนยกลางทางการคา จนไดรับฉายาวา “Esfahan is half of the world”ใครตองการสินคา
อะไรก็ตองไปซื้อหากันที่อิศฟาฮานย่ิงกวานั้นยังเปนชวงเวลาที่อาณาจักรเปอรเซียไดเชื่อมสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรตางๆ
รวมทั้งสยามซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกดวย 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในเมืองอิศฟาฮาน 
  โรงแรมที่พัก  ALIQAPU  HOTEL or KOWSAR HOTEL ระดับ 4*5* ดาวหรือเทียบเทา ในเมืองอิสฟาฮาน 
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วันที่แปดของการเดินทาง  24 พฤศจิกายน 2559 อิศฟาฮาน-พระราชวงัเชเฮลโซตุน-มัสยิดอิหมาม 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.30 น.  นําทานเดินทางไปยังสถานที่ทองเท่ียวของเมืองอิศฟาฮานซ่ึงอยูบริเวณโดยรอบจัตุรัสอิหมามใจกลางเมือง(กรุณาเตรียม

ของใชสวนตัวใหครบถวนกอนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกคร้ังหนึ่ง 18.00 น.) เมืองอิศฟาฮานเปนเมืองที่มีอายุเกาแก
รวม 1,800 ปต้ังแตยุคราชวงศซัสซาเนียน  และเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเปอรเซียระหวางป ค.ศ.1587-1749 ซึ่ง
ตรงกับสมัยราชวงศซาฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแหงนี้เคยรุงเรืองสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17และปจจุบันนี้เปนเมือง
มรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององคการยูเนสโก นําทานเที่ยวชมพระราชวังเชเฮลโซตุน (ChehelSotun Palace)  
สรางในป 1614 สมัยชาหอับบาสที่ 1 แลวเสร็จในป1647สมัยกษัตริยชหอับบาสที่2เพื่อใชเปนสถานท่ีตอนรับแขกบานแขก
เมืองและงานสังสรรคตางๆ  โดยเลียนแบบสถาปตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเปนยุคแรกของเปอรเซีย แตใชเสาคอลัมน
เปนเสาไมแทนหิน  มีเสาไมสูงที่โถงดานหนา 20ตนซ่ึงทอดเงาลงไปบนผืนน้ําที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยูดานหนาวัง  นับทั้งตนเสา
จริงและเงาท่ีสะทอนอยูในผืนน้ําอีก 20 ตนรวมเปนเสา40ตนตามความหมายของช่ือพระราชวัง  ในหองโถงดานในของเช
เฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญหลายภาพท่ีมีชื่อเสียงโดยฝมือของศิลปนประจํายุคซาฟาวิด  สวนรอบๆ ตัว
วังนั้นรมร่ืนไปดวยแมกไมใหญนอยที่อยูรายรอบ  จึงถือเปนตนแบบของสวนแบบเปอรเซียที่สวยงามอีกแหงหนึ่งจากนั้น
เดินเทาตอเที่ยวชม ชมมัสยิดอิหมาม(Imam  Mosque) ต้ังอยูปลายสุดทางดานทิศใตของจัตุรัส  เปนหนึ่งในมัสยิดที่
ย่ิงใหญและสวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก  เร่ิมสรางในป 1611 สมัยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณในอีก 4 ป
ตอมา  นอกจากขนาดที่ใหญโตโอฬารแลว ยังเปนมัสยิดที่มีองคประกอบทางดานสถาปตยที่สวยงามท่ีสุดในประเทศ
อิหราน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สรางครอมกันเปนสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางน้ิว  ซึ่งมีผลตอการระบาย
อากาศและการกระจายของเสียงผูนําสวดใหแผออกไปจนไดยินอยางชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไมตองใช
ไมโครโฟน 
 
 
 
 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารใกลจตุรัสอิหมาม 
บาย  นําทานชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace)สรางขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเปนที่ประทับของกษัตริย

 ชาหอับบาสที่ 1 ต้ังอยูทางดานตะวันตกของจัตุรัสอิหมาม  เปนอาคาร 6 ชั้นที่ใชไมและอิฐเปนวัสดุหลักในการกอสรางบน
ชั้น 3 ของพระราชวังสรางเปนหองโถงใหญและมีระเบียงหันหนาเขาหาจัตุรัสอิหมามสําหรับพระมหากษัตริยและพระ
 ราชวงศไวประทับทอดพระเนตรการละเลนตางๆ  และปจจุบันกลายเปนจุดชมวิวและถายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถ
มองเห็นทุกมุมและทุกอยางที่อยูบนจัตุรัสไดอยางชัดเจนจากนั้นเขาชมมัสยิดชีคลอตฟุลเลาะห(Sheikh  Lotfollah 

Mosque)ซึ่งเปนมัสยิดเฉพาะองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศเทานั้นที่จะเขามาทําการละหมาดได  สราง
โดยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 ระหวางป 1602-1619  ขึ้นชื่อวาวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแตงภายในโดยเฉพาะอยางย่ิงที่ 

 โดมประธานซึ่งอยูตรงกลางหองโถงใหญ  จากนั้นใหทานไดมีเวลาอยางเต็มที่ในการชอปปงส่ิงของตางๆจนกระทั่งถึงเวลา
นัดหมายแลวนาํทานเดินทางสูภัตตาคาร ( โดยรถโคช) 
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19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  โรงแรมที่พัก ALIQAPU  HOTEL or KOWSAR HOTELระดับ 4*5* ดาวหรือเทียบเทาในเมืองอิสฟาฮาน 
 

วันที่เกาของการเดินทาง 25 พฤศจิกายน 2559 โบถแวงค-พระราชวงัฮาชท เบเฮชท –สะพานคาจ-ูสะพานซิโอ เซห 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.30 น.  นําทานออกเดินทาง เพื่อชมมัสยิดที่เรียกวาShaking Miraret เปนสุเหราที่มองจากภายนอกอันแสนจะธรรมดา แตไดซอน

ภูมิปญญาของชางเปอรเชียเอาใว นั้นคือสุเหราแหงนี้ สามารถยืนยงอยูไดถึง 600 กวาป แมนจะมีเหตุแผนดินไหวรุนแรง
เพียงใดก็ไมเคยแตกราว หรือเสียหาย เปนส่ิงที่นาทึงสําหรับสถาปนิค สมัยใหม ที่ยังไมสามารถไขปริศนา แหงการออกแบบ 
 กอสรางได จากนั้นเดินทางตอเพื่อชม โบถแวงค(Vank Church) เปนโบถประจําชมชนชาว อารเมเนีย ซึ่งพักอาศัยอยูใน 
 เขตนิวจุลฟา ของเมืองอิสฟฮาน ซึ่งนับถือศาสนา คริสต นิกายออรโธดอกซ นี่เปนตัวอยางหน่ึงของคน ตางนิกาย ตาง 
 ศาสนา แตสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และชีใหเห็นถึงความใจกวางของ ผูนําอิหราน และผูนําทางศาสนา ผูนํา 
 ในการบริหารประเทศ ซึ่งเปนมุสลิม นิกายชีอะห ตัวโบถสรางระหวางป 1606-1655 หากมองจากภายนอกจะเห็นโดมของ 
 โบถ เหมือนเปนโดมมัสยิด แตถาดูใหดี จะเห็นไมกางเขนขนาดเล็กปกอยูที่โดม ใกลๆกับตัวโบถ จะมีพิพิธภัณฑ ของชาว  
 อารเมเนียน ซึ่งจัดแสดง ภาพเขียนของบุคคล สําคัญของชาว อารเมเนียน และบางสวนจัดแสดงวิวัฒนาการ เก่ียวกับ การ 
 พิมพในอิหราน ซึ่งชาวอารเมเนียนเปนผูบุกเบิก และสวนสุดทายเปนแผนที่ขนาดใหญจัดแสดงใหเห็นพื้นที่สังหาร ซึ่งชาว 
 อารเมเนียน ที่อาศัยอยูในพื้นที่ประเทศ ตุรกี ถูกสังหารหมูคร้ังแลว คร้ังเลา รวมจํานวนแลวมากกวา 500,000คน ซึ่งพวก 
 เขายังพยายามเรียกรองความยุติธรรมตอชาวโลก มาจนถึงทุกวันนี้ แตก็ไรการเหลียวแลจากองศกรตางๆ โบถแหงนี้ ยังมี 
 นาฬิกา ที่ไปจากประเทศไทย คร้ังรัชกาล ที่ 5 เสด็จเย่ือนอิหรานอีกดวย 

 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเท่ียวชมพระราชวัง ฮาชท เบเฮชท (HashtBehesht Palace) ถูกสรางขึ้นเม่ือ ค.ศ 1660 เปนพระราชวังขนาด

เล็ก แตตกแตงสวยงามมาก จนไดชื่อวาเปน สวรรค ทั้งแปด ตามความหมายของช่ือ พรพราชวัง แตสภาพในปจจุบันก็ทรุด
โทรมไปมาก ความวิจิตรที่เคยมีมาในอดีต ก็ลดนอยลงไปตามวันเวลา พระราชวังแหงนี้เปนสวน รมร่ืนมาก มีตนไมใหญ 
เต็มพระราชวังแหงนี้ปูไปดวยทองคํา จากนั้นเดินทางตอเพื่อชม สะพานคาจู(Khaju Bridge)เปนสะพานท่ีสรางขามสองฝง
ของแมน้ําสาย เดรูด โดยกษัตริย ซาหอับบาสที่ 2 แหงราชวงศ ซาฟาวิด เม่ือป ค.ศ 1650  เปนสะพานท่ีสรางสองระดับ  
 โครงสรางตอนลางเปนหิน สวนตอนบนเปนอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสําหรับการเดสร็จประทับชั่วคราว ของพระมหากษัตริย  
 ซึ่งอยูก่ึงกลางบนช้ันที่สอง สะพานแหงนี้เม่ือป ค.ศ.1650 สะพานแหงนี้ยังสรางเพ่ือกักเก็บน้ําอีกดวย จากนั้นนําทานชม 
 สะพานชิโอ เชห(Si-o Seh Bridge) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Allahverdi Khan Bridge ตามชื่อของผูออกแบบกอสราง 
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สะพานแหงนี้สรางในสมัยกษัตย ซาหอับบาส ที่ 1 ใชเวลาสราง ระหวางป 1599-1602 ราวสะพานทั้งสองขางสวยงามดวย  
 การกออิฐเปนชุมจั่วแหลม เรียงกันถึง 33 ชุม ในเวลากลางคืน สะพานแหงนี้จะเปดไฟ ทําใหดูแลวสวยงามมาก 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  โรงแรมที่พัก  ALIQAPU  HOTEL or KOWSAR HOTELระดับ 4*5* ดาวหรือเทียบเทาในเมืองอิสฟาฮาน 
 

วันที่สิบของการเดินทาง 26 พฤศจิกายน 2559 อิศฟาฮาน-หมูบานอะบียาเนห-คาชาน-สนามบิน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานมุงขึ้นเหนือสูหมูบานโบราณท่ีอยูบนเทือกเขาซารโกรส ซึ่งใกลกับบริเวณท่ีเรียกวายอด

เขาคาคาสซ่ึงมีความสูงถึง 3,899 เมตร นั่นก็คือหมูบานอะบียาเนหนั่นเอง(Abyaneh  Village) หมูบานแหงนี้อยูหาง
จากเมืองอิศฟาฮานประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยทางรถยนตแตยังอยูในเขตจังหวัดอิศฟาฮาน เม่ือถึงแลวใหทานไดชื่นชม
ความงามของหมูบาน ซึ่งเช่ือวามีอายุเกาแกถึง 2,000 ปเศษ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบาย
แมในฤดูรอน ชาวบานที่นี่แตงกายโดดเดนเปนเอกลักษณไมเหมือนใครและเชื่อวาเปนชนชาติที่สืบเช้ือสายมาจากพวก     
อีลาไมท  ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเกาแกราวๆ สามพันปมาแลว แตปจจุบันคนเหลานี้คือชาวอิหรานตามกฎหมายและนับถือ 
ศาสนาอิสลามเชนเดียวกับชาวอิหรานทั่วไป  พูดภาษาพื้นเมืองฟาซีเชนเดียวกับคนพื้นราบโดยไมผิดเพี้ยน ลูกหลานของ
ชาวบานที่นี่มีสิทธิ์เทาเทียมกับเด็กๆชาวอิหรานในเมืองตางๆ  ที่จะเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลต้ังแตอนุบาลจนกระท่ัง
มัธยมหรือแมแตระดับอุดมศึกษาหากพวกเขาตองการ จากหมูบานอะบียาเนห เดินทางสูเมืองคาชาน ซึ่งอยูถัดไปทางตอน
เหนือประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน 

บาย  เมืองคาชาน  เช่ือกันวามีมาต้ังแตประมาณ 4,000ป กอนคริสตกาลตัวเมืองที่เราเห็นกันในปจจุบันนี้สรางขึ้นใหมใน
ศตวรรษที่ 11-13 สมัยที่พวกเซลจุก มีอํานาจปกครองเหนือ อาณาจักร เปอรเซีย (ประมาณ ป 1051-1220 ) และเร่ิมมี
 ชื่อเสียง ทางดาน  การทําเคร่ืองปนดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผา ทอพรม ตอมาในยุคราชวงศ ซาฟาวิด ปกครอง 
เมืองคาชาน ก็ย่ิงเจริญรุงเรือง มากย่ิงขึ้น ในฐานะเมืองศูนยกลางการคา และเปนดานประตูสูเมืองตางๆในพื้นที่ทะเลทราย
ดานตะวันออก นําทานชม  คฤหาสนเศรษฐีช่ือ Borujerdi Ancient House ที่มีมาต้ังแตยุคที่เมืองคาชานเคยรุงเรืองบน
 เสนทางการคาในอดีตสมัยราชวงศซาฟาวิดปกครองเปอรเซีย(ศตวรรษที่ 16-18) เปนยุคการคารุงเรืองอยางถึงขีดสุด และ
 เมืองคาชานก็เปนหนึ่งในเมืองศูนยกลางการคาแหงยุคที่มีความสําคัญอีกเมืองหนึ่งมีพอคาวาณิชยที่เปนมหาเศรษฐีมาก 
 มายคฤหาสนเศรษฐีหลังนี้ก็เปนหนึ่งในอีกหลายหลังที่เปนมรดกตกทอดมาสูคนยุคปจจุบันใหไดยอนระลึกถึง 
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  จากนั้นเดินทางสูทาอากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึ่งอยูหางจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือ 
  ประมาณ 2.30 ชั่วโมง 
17.00 น.  รับประทานอาหาร คํ่า ณ ภัตตาคาร ใกลสนามบินกอนการเช็คอิน 

21.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินไทย แอรเวย  เที่ยวบินที่  TG-528 

 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง  27 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพฯ 
06.00 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

 
 

กําหนดการเดินทาง   17-27 พฤศจิกายน 2559 
 

อัตราคาบริการ ราคาตอทาน
ผูใหญพักหองคู หองละ 2 ทาน  89,900.-บาท 
เด็ก พกักับผูใหญ 1 ทาน ในหอง  89,900.-บาท 
เด็กตํ่ากวา 12 ป พกัเตียงเสริม พักกับผูใหญ 2 ทาน ในหอง 67,900.-บาท 
พักหองเด่ียว เพิ่ม  20,000.-บาท 

 
ชวงเวลาที่แนะนํา  ต.ค. – พ.ย. ฤดูใบไมรวง อากาศเย็น บรรยากาศสวยมากๆ 
    ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ อากาศหนาวไมมาก บรรยากาศสวยมากๆ เชนกัน 
    มี.ค. – ตน พ.ค. ฤดูใบไมผลิ อากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศสวยไปดวยดอกไม 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเปนหมูคณะ -  คาโรงแรมที่พักตามรายการ 
คาอาหารตามรายการ  -  คาเขาชมสถานที่ตามรายการ    
คาภาษีสนามบินตามรายการ -  คารถ-รับสงและนําเท่ียวตามรายการ   
คาธรรมเนียมวีซา    -  คามัคคุเทศกชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก 
คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท  
 
อัตราคาบริการไมรวม 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารที่ส่ังเอง, คาเคร่ืองด่ืมพิเศษ, คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาภาษีมูลคาเพิ่ม, คาภาษีหัก ณ ที่จาย ฯลฯ 
คาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกิน 20 กก. 
การจองและชําระเงิน 
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง  
- กรุณาชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 20 วัน ชวงโลซีซั่น / 45 วัน ชวงไฮซีซั่น 
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการย่ืนขอวีซากอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน  
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หมายเหต ุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร ตามความจําเปนและเหมาะสม 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง อุบัติเหตุ    
  ภัยธรรมชาติ    ปญหาการจราจร การลาชา หรือยกเลิกเท่ียวบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 
- สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมคืนทุกกรณี)  
- สงวนสิทธิ์ไมขายแกบุคคลที่สงสัยวาจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ 
- เปนทัวรโปรโมช่ัน ไมมีกระเปาเล็กสมนาคุณ 
- ทานสามารถ นําบัตรเครดิด เชน VISA, MASTER ไปใชในรานคาขนาดใหญได 
 

เอกสารประกอบการทําวีซา 
1.  รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว  3 รูป พื้นขาว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
2.  หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน(สแกนสีหนาพาสปอรต พรอมกรอกรายละเอียดดังนี้) 
2.1 ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา...................................................................... 
      ชื่อสถานท่ีทํางาน/บริษัท..................................................................ตําแหนง...................................................... 
      ที่อยู....................................................................................................................ระหัสไปรษณีย....................... 
      เบอรติดตอ....................................................................มือถือ.......................................................................... 
      สมรสกับ นาย/นาง.........................................................สัญชาติ....................................................................... 
 
หมายเหตุ  หนาพาสปอรตไมรับเอกสารที่สแกนจากแฟกซ หรือใชกลองมือถือถาย 
การย่ืนวีซาใชเวลา 10 วันทําการ (สถานฑูตหยุดวันศุกร-เสาร) 
 

 


