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ตื่นตาตื่นใจไปกับสถาปัตยกรรมสุดอลังการ สวยงาม หาชมยาก 
พร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันน่าทึ่งอีกมากมาย 

พระราชวัง ปราสาท สุเหร่า ภูเขา หิมะ ทะเลทราย 
สงบ มีระเบียบ อุดมสมบูรณ์และปลอดภัย 

 
เดนิทางวนัที่ 11 – 19 เมษายน 2560 (TG) 
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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ– เตหะราน  
12.00น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมอิาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
 นัดหมายประตูทางเข้า หมายเลข 2  ทีช้ั่น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน “การบินไทย” (TG)  
 โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรับใหก้ารบริการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  
 ในเร่ืองเอกสาร  และสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  
 เช็ค -อิน ส่งมอบกระเป๋าเดินทาง-สมัภาระ   ตรวจสอบบตัรท่ีนัง่-หนงัสือเดินทาง 
 
หมายเหตุด้วยนโยบายรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  ไม่อนุญาตุ  ให้ผู้โดยสาร 

     นําสัมภาระหลายอย่างใส่ในกระเป๋าลาก  หรือกระเป๋าถือ  ตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน  อาท ิ มดี  ไม้ขดีไฟ  
     และวตัถุไวไฟทุกชนิด กรรไกรตดัเลบ็  พวกของมคีม  สเปรย์  นํา้ดืม่  เหล้า อาหารกระป๋อง ยาสีฟัน 
โคโลญจน์ ของเหลวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเกนิ 100 มล. ทุกชนิด หากเจ้าหน้าทีท่ีจุ่ดเอก็ซเรย์ก่อนขึน้เคร่ือง 

ตรวจพบ  จะถูกยดึไว้ทีส่นามบินทนัท ี
 
15.10น. ออกเดินทางสู่…กรุงเตหะราน(TEHRAN)ประเทศอหิร่านโดยสายการบิน“การบินไทย”   
 เทีย่วบินทีT่G527(ใชเ้วลาบิน ประมาณ 7 ชัว่โมง 55 นาที) 
 
*** กรุณา สวมเส้ือแขนยาว และเตรียมผ้าคลุมผม  เพือ่ใช้เวลาลงจากเคร่ืองที่กรุงเตหะราน *** 
19.35 น.   เดินทางถึง...ท่าอากาศยาน นานาชาต ิอิหม่ามโคไมนีกรุงเตหะราน (TEHRAN) ประเทศอหิร่าน 

** สุภาพสตรีกรุณา คลมุผมก่อนลงจากเคร่ืองค่ะ ** 
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
(เวลาทอ้งถ่ิน ประเทศอิหร่าน ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมงคร่ึง) 

 บริการของ“มายด์วาเคช่ัน”จดัรถโคช้ปรับอากาศรอรับท่านท่ีสนามบินเพื่อเดินทางเขา้สู่...ตวัเมือง 
จากนั้น นาํท่านเขา้สู่...ท่ีพกั ณ โรงแรมLALEH   HOTELหรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สองเตหะราน– ชีราช 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านชมกรุงเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิร่านตั้งอยูท่างทิศใตข้องเทือกเขาอลับอร์ช 
 ซ่ึงอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร สร้างข้ึนในราว ปี ค.ศ. 900 จากหมู่บา้นเลก็ๆ  
 และไดรั้บการพฒันาใหเ้จริญรุ่งเรืองมาตลอด จนกระทัง่ส้ินสุดราชวงศป์าห์ลาวี เป็นศนูยก์ลางการคา้  

 การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ของประเทศซ่ึงมีเครือข่ายการติดต่อกบัต่างประเทศทัว่โลก 
จากนั้น นาํท่านชม พระราชวงัโกเลสตาน(Golestan Palace)หรือวงัสวน

กหุลาบผลงานสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ีสุดแหjงหน่ึง ท่ีถกูสร้าง 
เพื่อเป็นท่ีประทบัของกษตัริยร์าชวงศซ์าฟาวิด ประกอบดว้ย
ตาํหนกัต่างๆ 7 อาคารอยูใ่นบริเวณเดียวกนัวงัสวนกหุลาบแห่งน้ีมี
อาคารรูปลกัษณ์โบราณและคลาสสิคแบบตะวนัออกกลางและได้
ถกูจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ปี 2013 
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วนัที่สอง(ต่อ) 

พระราชวงัโกเลสตานมีรูปทรงของอาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และ
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งหรูหรา ดว้ยงานฝีมืออนัโดดเด่น บริเวณ
ภายในหอ้งโถงกลางมีโคมไฟหอ้ยระยา้สวยงามสะดุดตา ในบาง
จุดตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสนั ตวัอาคารยงัมี จุดเด่นของ
สถาปัตยกรรม ตกแต่งผนงั คือผนงัภายนอกและภายใน ตกแต่ง
ดว้ยกระเบ้ืองเซรามิก และ ลวดลายต่างๆ เนน้ ความมี สีสนั ท่ี
ฉูดฉาด จดัจา้น งดงาม สร้างความน่าหลงใหลไดใ้นทุกมุมมอง 
ในยคุของราชวงศป์าห์ลาวี พระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีตอ้นรับ
อาคนัตุกะ และประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยร์าชวงศป์าห์
ลาวีทั้งสองพระองคด์ว้ย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา ร 
14.00 น. นาํท่าน ชมพพิธิภัณฑ์เกีย่วกบัตาํหนัก SA’AD ABAD 

PALACEในพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัน้ี น้ีประกอบไปดว้ยตาํหนกั
ถึง 7 แห่งดว้ยกนั สร้างในเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 410เฮกตา้ร์ 
ท่ีประกอบไปดว้ยตาํหนกัต่างๆ ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ตาํหนกัเขียวและตาํหนกัขาว (WHITE PALACE )ในอดีตเป็นท่ี
ประทบัของ “กษตัริยช์าร์ปาห์ลาวี” กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยก่อนถกูโค
ไมนีปฏิวติั และเป็นท่ีเกบ็สะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรม
เปอร์เซียท่ีมีช่ือเสียง เคร่ืองประดบั และเคร่ืองป้ันดินเผา  
นาํท่านเขา้ชม ตาํหนักเขยีว( GREEN PALACE)ซ่ึงสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบยโุรปโดยใชหิ้นอ่อนสีเขียวและภายในประดบั
ดว้ย สถาปัตยกรรมกระจกท่ีงดงามตระการตาอยา่งมาก 

จากนั้น นาํท่านเดินทางเดินทางสู่...ท่าอากาศยานภายในประเทศ 
18.10 น. นาํท่านออกเดินทางสู่... เมืองชีราช โดยสายการบิน“IRAN ASEMAN  AIRLINES” 
 เทีย่วบินทีE่P 1356  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาที) 
19.45 น. เดินทาง ถึง เมืองชีราช   
 บริการของ“มายด์วาเคช่ัน”จดัรถโคช้ปรับอากาศรอรับท่านท่ีสนามบิน 
 เดินทางเขา้สู่...โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น นาํท่านเดินทางเขา้สู่...ท่ีพกั ณ โรงแรม  HOMA  HOTEL  SHIRAZ หรือระดบัเดียวกนั 
 รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคารภายในโรงแรม / พกัคา้งคืน 

 

วนัที่สาม   ชีราช-เปอร์ซีโปลสิ-สุเหร่าสีชมพู-บ้านโบราณ-วาคลิ-ชีราช 
 

*** กรุณา สวมเส้ือแขนยาว และเตรียมผ้าคลุมผม  ร่มกนัแดด และรองเท้าสวมสบาย *** 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่...เมอืงโบราณ เปอร์ซีโปลสิ(Persepolis )ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของชีราช 

ผา่นชมประตูเมืองเก่าชีราช (Koran Gate) 
(ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) 
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วนัที่สาม (ต่อ) 
เมอืงโบราณ เปอร์ซีโปลสิอดีตเคยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานครท่ียิง่ใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซียตั้งแต่
ยคุกรีกโบราณ พระราชวงัเปอร์ซีโปลสิ (Persepolis Palace)แห่งน้ีสร้างโดยกษตัริยด์าริอุสมหาราช แห่ง
ราชวงศอ์ะคาเมนิด เม่ือประมาณ 512 ปีก่อนคริสตกาล และไดมี้การปรับปรุงต่อเติมตลอดระยะเวลา 150 
ปี การก่อสร้างนครแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีเป็นป้อมปราการ เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ท่ีสาํคญัท่ีสุดของ
อาณาจกัรเปอร์เซียโบราณ ต่อมาไดถ้กูทาํลายลงโดยกองทพัของ พระเจา้ อเลก๊ซานเดอร์มหาราช
(Alexander the Great)เม่ือ330 ก่อนคริสตกาลนาํท่านชมความยิง่ใหญ่อลงัการ ความงดงามของส่ิงปลกู
สร้าง งานแกะสลกัลวดลายโบราณ ของพระราชวงัเปอร์ซีโปลิสปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979และเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรม ในยคุอะคาเมนิด ท่ีเหลืออยูเ่พียง
แห่งเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร 
บ่าย นาํท่านชม สุสาน 4 กษตัริย์ หรือ “นัคเช-รอสตมั”สุสานแห่งกษตัริยเ์ปอร์ซีโปลิส4 พระองค ์ไดแ้ก่  
 กษตัริยด์าริอุสท่ี1 (DARIUS I), กษตัริยเ์ซอร์เซส(XERXES), กษตัริยอ์าร์ตาเซอร์เซส (ARTAXERXES)  
 และกษตัริยด์าริสท่ี 2 (DARIUS II) ซ่ึงในอดีตเคยปกครองเมืองเปอร์ซีโปลิสและสร้างความยิง่ใหญ่ 
 ใหแ้ก่มหานครแห่งน้ีเม่ือกวา่ 2,500 ปีท่ีแลว้ สุสานแห่งน้ีเป็นสุสานท่ีเจาะเขา้ไปในหนา้ผา อยูสู่ง 
 จากพื้นดินประมาณ 30 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นาํท่านชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque)ในเมืองชีราช ซ่ึงเป็นสุเหร่าท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด

ของประเทศอิหร่าน ความโดดเด่นของสุเหร่าแห่งน้ีไม่ใช่เพียงแค่สถาปัตยกรรมอนัสวยงามเท่านั้น แต่ยงั
รวมไปถึงการตกแต่งอยา่งสวยหรูหราทั้งภายในและภายนอกอีกดว้ย ซ่ึงผูอ้อกแบบไดเ้ลือกใชก้ระจก
สีสนัสดใสมาตกแต่งบานหนา้ต่าง ยามท่ีแสงอาทิตยส์าดส่องมายงับานกระจก กระจกเหล่าน้ีกจ็ะส่อง
สะทอ้นสีต่างๆออกมาอยา่งงดงามดัง่ตอ้งมนตร์  
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วนัที่สาม (ต่อ) 
จากนั้น นาํท่านชมสถาปัตยกรรมบ้านโบราณและสวนสวย แบบเปอร์เชีย ในยคุกอญรั ท่ี พพิธิภัณฑ์ Narenjestan

ซ่ึงนบัวนัจะหาดูไดย้าก พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีอยูใ่นความดูแลของมหาวิทยาลยัแห่งชีราช ซ่ึงเพิ่งไดรั้บการ
 บูรณะซ่อมแซม จนกลบัมา อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งตวัอาคารและสวน ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศในยคุ  
กอญรั เม่ือ 200 กวา่ปีท่ีแลว้ใหก้ลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 นาํท่านชมบรรยากาศยามเยน็และชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดวาคลีบาซาร์ ( Vakil Bazaar) ตลาดพื้นเมืองของ  

เมืองชีราซ ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนานกบัการเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด 
19.30 น. รับประทาน อาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่...ท่ีพกั ณ โรงแรมHOMA  HOTEL SHIRAZหรือระดบัเดียวกนั 
 พกัคา้งคืน 

 

วนัที่ส่ีชีราช-บ้านนํา้แขง็-เมืองเก่า (Tomb of 12 Imams)-ยาซด์ 
 
 

*** กรุณา สวมเส้ือแขนยาว และเตรียมผ้าคลุมผม  ร่มกนัแดด และรองเท้าสวมสบาย *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 
07.00 น. นาํท่านออกเดินทาง สู่...เมอืงยาซด์ (ระยะทางประมาณ 442 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) 
 ระหวา่งการเดินทางนาํท่านเท่ียวชมบ้านนํา้แขง็ (Ice Houes) ซ่ึงสร้างจากดิน ใชใ้นการเกบ็นํ้า พอถึง 
 ฤดู หนาว นํ้ าท่ีอยูข่า้งในจะกลายเป็นนํ้าแขง็จะถกูนาํมาใชใ้นช่วงหนา้ร้อน  
12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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วนัที่ส่ี (ต่อ) 
บ่าย นาํท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าของเมืองยาซด ์ชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆสุสาน 12 อหิม่าม (Tomb of  12 
 Imams)เป็นโบราณสถานทางดา้นศาสนา อิสลามนิกาย ชีอะห์ ท่ีสร้างในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 11 
 โดยภายในมีการบนัทึกรายช่ือของ อิหม่าม 12 องศ ์ซ่ึงเป็นผูสื้บทอดท่ีแทจ้ริง หลงัจากการเสียชีวิต 
 ของพระศาสดา มูฮมัหมดั แลว้เร่ิมนบัองศแ์รก คืออิหม่ามอาลี โดยไม่นบัรวมตาํแหน่งกาหลิบ ซ่ึงเป็น 
 ผูสื้บทอดของนิกาย สุหน่ี นาํท่านชม Alexander’s Prison เป็นโรงเรียนศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ 
 ท่ี สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 โดยตั้งอยูใ่นบริเวณใกล้กนักบั Tomb Of 12 Imams  
จากนั้น อิสระใหท่้าน เท่ียวชม ตลาดบาซาร์ ของเมืองยาซด ์
19.00 น. รับประทาน อาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่...ท่ีพกั ณ โรงแรม  SAFAIYEH  HOTELหรือระดบัเดียวกนั/พกัคา้งคืน 
 

วนัที่ห้ายาซด์-วหิารบูชาไฟ (โซโรอสัเตอร์)-อสิฟาฮาน 
 

*** กรุณา สวมเส้ือแขนยาว และเตรียมผ้าคลุมผม  ร่มกนัแดด และรองเท้าสวมสบาย *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 
08.00 น. นาํท่าน ชมTower of  Silenceศาสนาสถานและศนูยก์ลางของศาสนาโซโร อสัเตอร์(Zoroastrianism) ใน

อดีตเม่ือประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเลก็ๆทางดา้นใตข้องเมืองยาซด ์
จากนั้น  นาํท่านชม วหิารบูชาไฟ (Fortress Of Lions)สถานท่ีแห่งน้ียงัมีการทาํพิธีทางศาสนาอยูจ่นถึงปัจจุบนัมี

การบูรณะใหม่ท่ีค่อนขา้งจะสมบูรณ์ ชมการบูชาไฟของชาว โซโรอสัเตอร์ ไดใ้นหอ้งบูชาไฟ ซ่ึงอยูช่ั้น
ล่างของอาคาร ท่านไดส้มัผสักบัศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เป็นศาสนาท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 400-1000 ปีก่อน
พทุธกาล โดยศาสดาโซโรอสัเตอร์ ตามคมัภีร์อเวสตะ ( Avesta)ซ่ึงเมืองยาซด ์ยงั คงเป็นศนูยก์ลาง ของ
ศาสนาโซโรอสัเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ระหวา่งวนัท่ี 14-18 มิถุนายนของทุกปี ชาวโซโร อสัเตรียนจาก
ทัว่โลก จะมาร่วมกนัทาํพิธีบูชาเทพอะหุรามสัดา (AhuraMasda) ประจาํปีกนัท่ีเมืองยาซด ์

12.30 น. รับประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.30 น. นาํท่านออกเดินทางสู่...มอืงอสิฟาฮาน(ระยะทาง 312 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 ระหวา่งทางชมวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญา้และทะเลทรายท่ีมีความแตกต่าง   
17.30 น. เดินทาง ถึง...เมอืงอสิฟาฮาน  (ISFAHAN) นาํท่านเท่ียวชม วิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และ บรรยากาศยาม

เยน็ของเมืองอิสฟาฮานท่ีตกแต่งสวยงามเป็นเมืองศนูยก์ลางการคา้ขาย หตัถกรรม อุตสาหกรรม และเป็น 
 ศนูยก์ลางของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม และวิทยาการ เป็นเมืองท่ีมีความเจริญ  
 สูงสุดเกือบทุกดา้น โดยเฉพาะการผลิตอกัษรภาพอิสลามอนัวิจิตร สวยงามแบบเปอร์เซีย  
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่...ท่ีพกั ณ โรงแรม  ABBASSI  HOTELหรือระดบัเดียวกนั / พกัคา้งคืน 
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วนัที่หกอสิฟาฮาน 
*** กรุณา สวมเส้ือแขนยาว และเตรียมผ้าคลุมผม  ร่มกนัแดด และรองเท้าสวมสบาย *** 

 
 
 
 
 
 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 
08.00 น. นาํท่าน เท่ียวชมอสิฟาฮาน (ISFAHAN)เมืองท่ีมัง่คัง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย จนถึงขั้นเจริญสูงสุด 
 ในเกือบทุกดา้น เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของอิหร่าน มีแม่นํ้ าซอยนัเดะโรห์ ไหลผา่นกลางเมือง 
 เป็นแผน่ดินท่ีมีคนตั้งรกรากมาแลว้อยา่งนอ้ยถึง 2700 ปี เคยเป็นชุมชนชาวยวิมาก่อน จนกระทัง่กษตัริย์  
 อบับาสท่ี 1 ทรงยา้ยเมืองหลวงมาตั้งท่ีน้ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 17 นบัแต่นั้นเป็นตน้มาอิสฟาฮาน จึงเป็นเมือง  
 ท่ีเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในดา้นศิลปะวิทยาการต่าง ๆ  

ชมสะพานคาจู ( Khaju Bridge)ซ่ึงเป็นสะพาน ท่ีมีความยาว100 เมตร ตวัสะพานมี 2 ระดบัโครงสร้าง
ตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลบัพลาท่ีประทบัสาํหรับการเสดจ็ประทบัชัว่คราวของ
พระมหากษตัริย ์เป็นสะพาน ท่ีสร้างไดส้วยงาม ท่ีสุดตามแบบโบราณ ท่ีวิจิตรบรรจง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1650 
โดยกษตัริยช์าห์แอบบาสท่ี 2 เพื่อใชส้าํหรับขา้มแม่นํ้าและในขณะเดียวกนักใ็ชเ้ป็นเข่ือนไดด้ว้ย 
นอกจากน้ีสะพานคาจู ( Khaju Bridge) ยงัไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น1 ใน 10 ของสะพานท่ีสวย งามท่ีสุดใน
โลก และยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสวยงามอยา่งหน่ึงของเมืองน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนั้น นาํท่านชมพระราชวงัเชเฮลโซตุน (Chehelsotun Palace)หรือวงั 40 เสา วงัแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี 
  ค.ศ. 1657 รอบพระราชวงัมีสวนเขียวชะอุ่มดอกไมชู้ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิโดยเฉพาะกหุลาบท่ีหอ้ย 
  เป็นพวงระยา้ส่งกล่ินหอมน่าช่ืนใจวงัแห่งน้ีสร้างในสมยัชาฮอ์บับาสท่ี 2 แต่ไดมี้การออกแบบมาตั้งแต่ 
  สมยัชาฮอ์บับาสท่ี  1 ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นของกษตัริยแ์ละบรรดานางสนมต่อมาใชเ้ป็น 
  ท่ีตอ้นรับอาคนัตุกะ หรือแขกเมืองโดยเฉพาะในพระราชวงัแห่งน้ีมีสระนํ้าขนาดใหญ่อยูด่า้นหนา้ซ่ึงจะ 
  สะทอ้นเงาของเสาพระราชวงั 40  ตน้ซ่ึงเป็นการเปรียบเปรยความใสของนํ้าในสระท่ีสามารถสะทอ้นเงา 
  ของเสาพระราชวงัมากกวา่ท่ีเห็นในความเป็นจริงซ่ึงเสาพระราชวงัทั้งหมดมีเพียง 20 ตน้เท่านั้นชมการ 
  แกะสลกัลวดลายประตูหนา้ต่างภาพฝาผนงัปูนป้ันและภาพวาดสีนํ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีอยูภ่ายใตต้าํหนกั 
  เล่าเร่ืองราวราชสาํนกัและประวติัศาสตร์การทาํศึกสงคราม 
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วนัที่หก (ต่อ) 
 

 
จากนั้น นาํท่านชมพระราชวงัอาลคีาปู (Ali Qapu Palace)สร้างข้ึนในสมยัชาห์อบับาสท่ี1 เป็นอาคาร 6 ชั้น แต่ละ

ชั้นตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยจิตรกรชั้นครูในสมยันั้น คือ ท่านเรชา อบับาสใชเ้ป็น
สถานท่ีตอ้นรับทูตานุทูต บางคร้ังเรียกวา่เรือนรับรองของรัฐบาลและเป็นท่ีประทบัส่วนพระองคข์องชาห์ 
อบับาส ใชเ้ป็นท่ีชมการแสดงและกีฬาบนชั้นท่ี 4  และหอ้งดนตรี ท่ีอยูช่ั้น 6 เพดานหอ้งท่ีสองนบัเป็นงาน
ฝีมือท่ีละเอียดอ่อนของพระราชวงัน้ีดว้ยความงามตระการตาของพระราชวงัทาํใหไ้ดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึง
ในมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979 

 
 
 
 
 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร 
บ่าย  เยีย่มชม จตุรัสนัค เอ ฌะฮาน ( Naqsh-E-Jahan)หรือจตุัรัสอหิม่าม (Imam Square)ซ่ึงมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงนบัเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่เป็น อนัดบัสองของโลก รองจากจตุรัสเทียนอนัเหมิน ท่ีมีความกวา้ง 165 
เมตร และความยาวถึง 500 เมตรรวมเน้ือท่ีประมาณแปดหม่ืนกวา่ตารางเมตร ใหญ่กวา่จตุัรัสแดง ในกรุง
มอสโควถึ์ง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่ง ขนัโปโล อญัมณีแห่งโลกมุสลิมท่ีผนวกรวมทั้งแนวคิด ปรัชญา
และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเอาไวใ้นท่ีเดียวกนั  

จากนั้น  นาํท่านชม มสัยดิอหิม่าม( Imam Mosque)หรือมสัยดิญามิห์อบับาส ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 17 โดย
ชาห์ อบับาสท่ี 1 เป็นมสัยดิท่ีใหญ่ และอลงัการท่ีสุดในแผน่ดินเปอร์เซีย ท่ีสมบูรณ์แบบมาก สญัลกัษณ์
ของอิสฟาฮาน ใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 26 ปี สุดยอดทางดา้นสถาปัตยกรรมแห่งยคุซาฟาวิด เป็นสุดยอด
หน่ึงในศิลปะแบบอิสลามเปอร์เซีย และเป็นหน่ึงในศิลปกรรมชั้นเยีย่มของโลกมีโดมขนาดใหญ่ 2 ชั้น
ชั้นนอกสูง 54 เมตร ชั้นในสูง 38 เมตร มีช่องวา่งระหวา่งชั้น 12 เมตร เพื่อผลในเร่ืองระบบเสียงท่ีสามารถ
ไดย้นิไปไกล ดา้นในประดบัตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบตลอดทั้งเสามินาเรตท่ีสูงเสียดฟ้า ประดบัตกแต่ง
อยา่งวิจิตรประณีตเป็นหอคอยสาํหรับอะซานท่ีใชเ้รียกผูศ้รัทธาไปสู่การนมาซ 

 (ละมาด) ชมงานปูกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีลวดลายวิจิตรประณีต มสัยดิน้ีมีอายกุวา่ 400 ปี  
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วนัที่หก (ต่อ) 
  ชมมสัยดิชีคลฟุาเลาะห์  ( Sheikh Lotf Allah Mosqu)สร้างโดยชาห์อบับาสเช่นกนั สาํหรับเป็นมสัยดิ

ส่วนพระองคแ์ละเช้ือพระวงศท่ี์เป็นสตรี ตวัโดมถือไดว้า่งามท่ีสุดในประเทศอิหร่านแมว้า่จะมีขนาดเลก็
แต่กมี็สดัส่วนท่ีงดงาม และอิสระใหท่้านพกัผอ่น เดินเล่น ถ่ายภาพเพื่อเป็นท่ีระลึก บริเวณโดยรอบของ
จตุัรัสอิหม่าม และ ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้  หลากหลายชนิด ในบาซาร์อิสฟาฮาน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณรอบ ๆ จตุัรัส
อิหม่าม 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเขา้สู่... ท่ีพกั ณ โรงแรม ABBASSI  HOTELหรือระดบัเดียวกนั 
 พกัคา้งคืน 
 

วนัที่เจด็อสิฟาฮาน-คาซาน-สนามบิน เตหะราน 
 

*** กรุณา สวมเส้ือแขนยาว และเตรียมผ้าคลุมผม  ร่มกนัแดด และรองเท้าสวมสบาย *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 
   นาํท่านเดินทางสู่...หมู่บ้านอบัยาเนห์ (Abyaneh Village - เดินขั้นบนัไดเยอะค่ะ) ซ่ึงเป็นหมู่บา้น 
   โบราณ ตั้งอยูใ่นหุบเขาทางตอนกลางของคาซาน เป็นหมูบา้นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวอิหร่าน  
   และนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เป็นหมู่บา้นท่ี ยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 - 18 และวิถี 
   ชีวิตความเป็นอยูแ่บบเดิม ๆ ใชภ้าษาปาเธียน เป็นภาษาพดูกนัภายในหมู่บา้น สุภาพสตรียงัคงใชผ้า้  
   คลุม ศีรษะเป็นลวดลายดอกไมซ่ึ้งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  หมู่บา้นน้ีสร้างอยูบ่นเนินเขาคาร์คาส(KARKAS) 

ท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 3,890 เมตร บา้นทุกหลงัจะถุกฉาบดว้ยดินโคลนสีแดง (สีสม้ๆ 
เหมือนอิฐมอญ  ผสมกบัเศษของตน้มอลทพ์ื้ชท่ีใชห้มกัทาํเบียร์) หมู่บา้นถกูโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสูง ใน
อดีตชาวเมืองนบัถือศาสนาโซโรอสัเตอร์(ZOROASTER) หรือลทัธิบูชาไฟซ่ึงเป็นศาสนาโบราณของโลก 
ก่อนท่ีจะไดรั้บเอาศาสนาอิสลามเขา้มาในภายหลงั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร 
บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่...เมอืงคาชาน (KASHAN)เมืองซ่ึงตั้งอยูเ่หนือของอิสฟาฮาน เป็นเมืองท่ีอยูใ่นระดบั 
   ความสูงของระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,600 เมตร เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความ สาํคญัของจงัหวดัอีสฟาฮาน 
   ในดา้นการทอพรม ท่ีมีช่ือเสียงของชาวเปอร์เซีย มาแต่อดีตกาลมีช่ือเสียงไปทัว่โลกซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี  
   และ ยงัมีช่ือเสียงในการทอผา้และทอผา้ไหมอีกดว้ย และการทาํกระเบ้ืองดินเผาท่ีเรียกวา่  “คาชิ”  
   นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมมาก คือ “นํ้ากหุลาบ” ท่ีผลิตจากดอกกหุลาบในสวนกหุลาบ  
   ท่ีมีช่ือเสียงสาํหรับการส่งขายเป็นสินคา้ส่งออก เ มืองน้ียงัเป็นเมืองสาํคญัในอดีต เน่ืองจากเป็นเมืองผา่น 
   เขา้สู่ทะเลทราย ลกัษณะของบา้นเมืองเป็นแบบเก่า ท่ีปลกูอยูใ่นทะเลทราย สร้างดว้ยดิน มีช่องส่ีเหล่ียม 

 บนหลงัคา เพื่อระบายอากาศ ซ่ึงมีอายกุวา่ 170 ปี เมืองคาซาน ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  
นาํท่านชมบ้านเศรษฐี ( HISTORICAL HOUSE)ซ่ึงปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ชม 
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วนัที่เจด็ (ต่อ) 
14.00 น.  ออกเดินทาง สู่...กรุงเตหะราน(ระยะทาง 244 กม. ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ  3 ชัว่โมง) 
17.00 น.  เดินทางถึงกรุงเตหะราน 
   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเขา้สู่...ท่ีพกั ณ โรงแรม LELAH HOTELหรือระดบัเดียวกนั 
 พกัคา้งคืน 
 

วนัที่แปดเตหะราน-กรุงเทพฯ 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม 
09.00 น. นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิซ่ึงจดัแสดงส่ิงของลํ้าค่าทางประวติัศาสตร์ยคุต่างๆ ซ่ึงมิได ้
 ตกไป อยูใ่นพิพิธภณัฑใ์นองักฤษ ฝร่ังเศส หรือเยอรมนี  
จากนั้น นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ของพรมเปอร์เซียท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงไดถ้กูเกบ็รวบรวมสะสมมาจากท่ีต่างๆ 
 ในอิหร่านนาํมารวมกนัไวท่ี้น่ี พร้อมทั้งเคร่ืองมือต่าง  ๆท่ีใชใ้นการทอพรมดว้ย   
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 น. นาํท่านเขา้ชม คลงัสมบัตขิองราชวงศ์เปอร์เซีย หรือ พพิธิภัณฑ์อญัมณ ี( JEWELRY MUSEUM) 

ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเคร่ืองประดบัอญัมณีเพชรพลอย อนัประเมินค่ามิได ้ มากมายรวมถึง Darayenoor 
(Sea of Light) หน่ึงในหา้เพชรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นเพชรสีชมพท่ีูใหญ่ท่ีสุด นํ้าหนกัถึง 182 กะรัต 
ชมบลัลงักย์งูทองท่ีประดบัดว้ยอญัมณี 26,000 ช้ินลกูโลกลอ้มดว้ยเพชรนิลจินดากวา่  51,336 ช้ิน(นํ้าหนกั
รวม 18,200 การัต) มหาพิชยัมงกฎุ แห่งอาณาจกัรเปอร์เซียม่านไข่มุกรวมทั้งสมบติัลํ้าค่ามากมายเกินกวา่
จะประมาณค่าสมบติัท่ีกล่าวมาทั้งหมดเคยเป็นของพระเจา้ชาห์แห่งอิหร่านหลงัการปฏิวติัยดึอาํนาจ
สมบติัเหล่าน้ีไดถ้กูริบเป็นของรัฐบาลหากท่านตอ้งการเกบ็ภาพท่ีระลึกทางพิพิธภณัฑมี์โปสการ์ด
จาํหน่ายในบริเวณร้านสินคา้ท่ีระลึก  

เปิดทาํการ: วนัเสาร์ – วนัองัคาร เวลา: 14.30 น. – 16.30 น. / ปิดทาํการ: วนัพุธ, วนัพฤหัสบดี และวนัศุกร์ 
 ก่อนเข้าชมท่านต้องฝากสัมภาระ และผ่านการตรวจตราทีเ่ข้มงวดไม่อนุญาตให้นํากระเป๋า หรือสัมภาระใด ๆเข้า
ไปภายในพพิธิภัณฑ์และไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป 

จากนั้น นาํท่านชม Asadi Towerอนุสาวรียรู์ปตวั Y ตั้งตระหง่านอยูใ่นกลางเมือง  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง 
 อิสรภาพของประชาชนชาวอิหร่าน และความยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   
17.00 น. เดินทางสู่ ...ท่าอากาศยาน นานาชาต ิอหิม่ามโคไมนี  กรุงเตหะราน 
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ อาคารผูโ้ดยสาร ก่อนการเช็คอิน  
20.45น. ออกเดินทางกลบัสู่…กรุงกรุงเทพฯโดยสายการบิน “การบินไทย”เทีย่วบินที ่TG 528 
 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ  6 ชัว่โมง 25 นาที) (รับประทานอาหารค ่า  บนเคร่ืองบิน) 
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วนัที่แปด(ต่อ) 
อน่ึง หลงัจากออกเดินทางจากกรุงเทพฯเม่ือเสร็จส้ินการบริการอาหาร-เคร่ืองด่ืมของพนกังาน 
 สายการบินและเสร็จส้ินการพบปะสนทนาระหวา่งกลุ่มผูเ้ดินทางแลว้ขอแนะน าใหทุ้กท่าน 
 พกัผอ่นใหเ้ตม็ท่ีในเสน้ทางบินน้ีเพื่อท่ีจะไดป้รับสภาพความรู้สึก-เวลาใหเ้ป็นไปตามภาวะเวลา 
 ทอ้งถ่ินอนัจะน ามาซ่ึงความสดช่ืนในการเดินทางท่องเท่ียวในวนัต่อไป    

***   คืนน้ี พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบินราตรีสวสัด์ิ...  *** 
 

วนัที่เก้า เตหะราน-กรุงเทพฯ 
 

 ( รับประทานอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน) 
06.40น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานนานาชาติ“สุวรรณภูม”ิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยประสบการณ์  
 และการเดินทางอนัแสนประทบัใจ  
 บริการของ “มายดว์าเคชัน่” อ าลาท่านท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

***** อิหร่าน 9D-TG-60 (11-19 เม.ย. 2560)-2560 ***ST.7*** 

 
ข้อแนะนํา : 

1. สุภาพสตรีกรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพกควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆทีไม่เนน้สรีระ 
2. และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ยทุกสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบินลกัษณะผา้คลุมผมท่ี

เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรัสแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม
เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ จะสาธิตวิธีคลุมผมแบบง่ายๆก่อนเดินทาง 

3. สุภาพบุรุษใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้นกางเกงทาํสวนหรือกางเกงชาวเล) 
 

“ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ตลอดเวลา” 
บริษทัมายด์วาเคช่ันจาํกดัโทร. 02-2164411 (12 คู่สาย)   แฟกซ์  02-2165752 

ณฐนนท์พงศ์ตระหง่าน โทร. 081-3712133   จันทนานิยมผลโทร. 089-1772757 
นุชนารถ   บํารุงพาณชิย์    โทร. 089-1289609      กติติพร    วงษแก้ว   โทร. 081-8809437 

สงวนศรีเข็มสม โทร. 081-8605361 

 
 
 
 
 
 

ดูแล…เอาใจใส…่ห่วงใย..คุณ…ตลอดการเดินทาง 
คือบริการจากใจ “มายด์วาเคชั่น” 
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อตัราชําระค่าบริการคณะนี ้
คาํนวณจากผู้เดนิทาง 16– 20 ท่าน 
 ผู้ใหญ่ (พกั2ท่านต่อหน่ึงห้องคู่)        ท่านละ 88,800.- บาท  
 นอนพกัเดี่ยวจ่ายเพิม่  ท่านละ  16,000.- บาท 
 ทีน่ั่งช้ันธุรกจิจ่ายเพิม่  ท่าน ละ  28,000.- บาท  
 (ในกรณใีช้สิทธ์ิตัว๋รางวลัสายการบิน TG เส้นทางกรุงเทพฯ –  เตหะราน – กรุงเทพฯ 
 ช้ันธุรกจิใช้ไมล์  75,000  ไมล์   ช้ันประหยดัใช้ไมล์ 45,000  ไมล์ )  
 
วธิีชําระค่าบริการ  สามารถเลือกโอนเขา้บญัชีธนาคาร ไดด้งัน้ี 

อตัราตอนต้นชําระเป็นค่า 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินเดินทางไป – กลบั ตามเสน้ทางบินของรายการท่ีระบุในรายการเดินทาง  
(ชั้นทศันาจร ซ่ึงรับผิดชอบท่านละ 1 ช้ิน ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
2.  ค่าพาหนะ รถโคช้ปรับอากาศรับ-ส่ง ระหวา่งสนามบิน,โรงแรม และท่องเท่ียว ตามท่ีกาํหนด 
     ในรายการเดินทาง รวมทั้งพาหนะอยา่งอ่ืน อาทิ รถไฟด่วน,เรือ,กระเชา้ ฯลฯ 
      (ถา้มีกาํหนดในรายการเดินทาง) 
3.  ค่าโรงแรมชั้นหน่ึงระดบัส่ี-หา้ดาว   ตามท่ีกาํหนดและระบุในรายการเดินทาง (พกั 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้งคู่) 
4.  ค่าธรรมเนียมการใชส้นามบิน ทุกสนามบิน ตามรายการ 
5.  ค่าธรรมเนียมผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
6.  ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
7.  ค่าวีซ่า สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าแลว้ ไม่คนืทุกกรณ ี
     **  สงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่บุคคลท่ีสงสยัวา่จะลกัลอบไปทาํงานในต่างประเทศ ** 
8.  ผูอ้าํนวยความสะดวกท่ีชาํนาญเสน้ทางจากบริษทัฯ และมคัคุเทศกจ์ากประเทศอิหร่าน 
9.  ค่าประกนัอบัุติเหตุการเดินทาง  วงเงิน  1,000,000  บาท  (ในกรณอีบัุติเหตุเท่าน้ัน) 
 

อตัราตอนต้นไม่รวม 
1.  หนงัสือเดินทาง    
2.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีผูเ้ดินทางสัง่เองนอกเหนือจากรายการ 
3.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุรวมในรายการ เช่น โทรศพัท ์มินิบาร์ทีวีช่องพิเศษ ซกั-รีด ฯลฯ (ถา้มี) 
4.  ค่าบริการ 3%-5%  กรณีท่ีชาํระค่าใชจ่้ายตอนตน้ ดว้ยบตัรเครดิต เน่ืองจากค่าบริการส่วนน้ี  
     บริษทัท่ีเป็นเจา้ของบตัรเครดิต คิดเป็นค่าบริการ  
5.  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  (ถา้มี) 

 
ธนาคารกรุงไทย   สาขาราชเทว ี
ช่ือบัญชี                 น.ส. สงวนศรี เขม็สม 
บัญชี                     ออมทรัพย์ 
เลขบัญชี               030-1-58398-6 

 
ธนาคารกรุงเทพ   สาขาราชเทว ี
ช่ือบัญชี                 น.ส. สงวนศรี เขม็สม 
บัญชี                     ออมทรัพย์ 
เลขบัญชี               123-417072-6 

 
ธนาคารกสิกร      สาขาถนนเพชรบุรี17 
ช่ือบัญชี                 น.ส. สงวนศรี เขม็สม 
บัญชี                     ออมทรัพย์ 
เลขบัญชี               014-3-64222-4 

 
โอนเงินเรียบร้อยแล้ว 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบโอนมาที่: 
FAX: 02-2165752 

(กรุณาระบุช่ือท่านและวนัเดินทาง) 
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หมายเหตุ 

- กาํหนดการเดินทางและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน, 
  โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ , เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ  
  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หากระหวา่งการเดินทาง ท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ  
   ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้
   ซ่ึงถือเป็นเหตุซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
   ท่ีจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

-บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ทีไ่ม่อาจรับผดิชอบในกรณทีีส่ถานฑูตปฏิเสธการออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้เดนิทาง 
 

การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั หกัค่ามดัจาํ 5,000.-บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั ไม่คืนมดัจาํ (20,000.-บาท) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หกัค่าใชจ่้าย100 % ของราคาทวัร์ 
ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ่้าย 100 % 
 
เอกสารทําวซ่ีา 
1.  หนังสือเดินทางทีม่อีายุการใช้งานอย่างน้อย  6 เดือนนับจากวนัทีเ่ดินทาง 
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง (พืน้หลงัสีขาว) ขนาด  2  นิว้(2 นิว้ ปกติ)จาํนวน  2  รูป 
 อดัภาพด้วยกระดาษโฟ้โต้เท่าน้ันตามขนาดตวัอย่างด้านล่าง เตม็กรอบ 
(รูปทีพ่มิพ์ออกจากคอมพวิเตอร์ และรูปถ่ายสตกิเกอร์ สถานฑูตไม่รับเดด็ขาด) 
3. สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ(มีช่ือบิดาผูใ้หก้าํเนิด และสัญชาติ)และทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
5.  ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของทีท่าํงาน และตําแหน่ง (ถ้ามนีามบัตร กรุณาแนบมาให้ด้วยค่ะ) 
6.  ถ้าสมรสแล้ว ขอช่ือ สกลุ และสัญชาติของคู่สมรสด้วยค่ะ 
7.  แบบฟอร์มรายละเอยีดการขอยืน่วซ่ีา (แนบอยู่ท้ายรายการ) 

 
 
 

 
 
 

2 inch. 
 

 

 

ขนาดรูป 
ยืน่วซ่ีา 

ตัวอย่าง 
เท่าของจริง 
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รายละเอยีดการยืน่ขอวซ่ีา 

***** กรุณาส่งแบบฟอร์มนีพ้ร้อมเอกสารการทําวซ่ีา ***** 
กรุณากรอกข้อความ(ภาษาไทย) ให้ครบถ้วน  
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ..................................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด .......................................... อาย ุ....................ปี สถานท่ีเกิด ........................................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ........................................................................................................................................ 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .............................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
    โทรศพัทบ์า้น .................................................โทรสาร ...................................... มือถือ ........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องและสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ในกรณสีถานทูตโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน)  
5. อาชีพปัจจุบนั .................................................................. ตาํแหน่ง .......................................................................... 
    ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ..................................................................... ท่ีอยู ่..................................................... 
     ............................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... 
     โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ........................................................... โทรสาร ........................................................................... 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) ม่าย 
    ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
    ช่ือ-นามสกุล .............................................................ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................... 
    ............................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... 
    โทรศพัทท่ี์บา้น ................................................................... มือถือ .......................................................................... 
7. ช่ือ-นามสกุล (บิดา-มารดา) 
บิดา    ช่ือ / นามสกุล     .......................................................................................................................................... 
มารดา   ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ........................................................................................................................... 
8. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั กรุณาระบุ (หรือบุคคลท่ีสามารถอา้งอิงได)้ 
    ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................... ความสัมพนัธ์ ....................................... 
    ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................... ความสัมพนัธ์ ........................................ 
9. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา  ..................................................................................... 
    ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................. 
    ..........................................................................................................................รหสัไปรษณีย ์.................................... 
   โทรศพัท ์....................................................................................................................................................................... 
 

***บ.มายด์วาเคช่ัน  ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจและเลอืกใช้บริการในการเดนิทางของท่านในคร้ังนี*้** 

การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานฑูต มใิช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกต้องจะช่วยให้ 

พจิารณาง่ายขึน้ กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และครบถ้วน 


