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เดินทาง 29 ก.พ. – 9 มี.ค. 63
 

        พิเศษ!! รว่มทรปิกบักรูดูา้นการท่องเท่ียว  

“กาญจนา  หงษท์อง” 

 

 พิเศษ!! **ราคารวมทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถแลว้** 

 

 ชม เมืองแบกแดด  เป็นเมืองหลวงของประเทศอิรกั เป็นเมืองใหญท่ี่สุดในอิรกั และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสองของโลกอาหรบั 

 ชม พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิิรกั  (National Museum of Iraq)   

 ชมเมืองโบราณบาบิโลน 1 ใน7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของสวนลอยแห่งบาบิโลน 

(Hanging Gardens of Babylon)  

 ชม มสัยิดแห่งซามารา่ (The Great Mosque of Samarra) มสัยิดเก่าแก่ ในสมัยศตวรรษท่ี 9 

 ชมเมืองศักด์ิสิทธ์ิ กาบารา่ (Karbara) 

 ชมวังของซัดดมั ฮุสเซน (Saddam Hussein’s former Palace) 

 ชมเมืองนาจาฟ (Najaf) เมืองศักด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์   

 ชมเมืองโบราณอูร ์(Ur) เมืองตน้ก าเนิดอารยธรรมสุเมเรยีนของชาวซูเมอร ์(Sumer) 

 ล่องเรือในหนองน า้แห่งลุ่มแม่น า้ไทกรสิ (Mesopotamian Marshes)  เพ่ือชมสภาพความเป็นอยู่ของคน

ทอ้งถิ่นท่ีหาชมไดย้าก 

 ชมบรเิวณท่ีเช่ือว่าเป็น สวนอีเดน (Garden of Eden) ชม ตน้ไมข้องอาดมั (Adam Tree) ในประวัตศิาสตร์

ของ 3 ศาสนา 

 ช๊อปป้ิงตามอธัยาศัยในตลาดพ้ืนเมือง หลากหลายแห่ง 

 
อิรัก ดินแดนแห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก น าท่านเดินทางสู่

แบกแดด เมืองหลวง ผ่านทะเลทราย มุ่งสูเ่มืองโบราณอายุหลายพนัปี ที่เต็มไปดว้ยต านานอยา่ง

อูร ์และบาบิโลน ใหท้่านไดส้มัผัสสภาพบา้นเมืองที่ผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย วิถีชีวิตผูค้น 

และร่องรอยอารยธรรมโบราณ ผ่านซากโบราณสถาน ท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

มารว่มสมัผสัอิรกัในมุมมองที่คุณไม่เคยรูก้บัเรา... 
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ก าหนดการเดินทาง 

29 กุมภาพนัธ ์– 9 มีนาคม 2563 139,900.- 
 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ โดฮา BKK - DOH QR 837 01.45 – 05.25 
วนัท่ี 2  โดฮา แบกแดด DOH – BGW QR 444 07.55 – 10.10 
วนัท่ี 9 บาสร่า โดฮา BSR - DOH QR 447 16.20 – 17.45 
วนัท่ี 9 โดฮา กรุงเทพฯ DOH - BKK QR 830 20.25 – 06.55 (+1) 

 
วนัที่ 1 เสาร ์29 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ (เช็คอิน) 
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน Qatar Airways ชั้น 4 แถว Q ประต ู8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่ 2 อาทิตย ์1 มี.ค. 63 กรุงเทพฯ – โดฮา – แบกแดด 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา  โดย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 

837  
 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโดฮา รอต่อเคร่ืองท่ีสนามบิน  
07.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแบกแดด โดย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ 

QR 444 

 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแบกแดด น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร 

 

 แบกแดด  เป็นเมืองหลวงของประเทศอิรัก มีประชากรในเขตมหานคร

ประมาณ 7,000,000 คน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในอิรกั และแบกแดดเป็นเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกอาหรบั (รองจากไคโร) และใหญ่เป็นอนัดบัสองใน

เอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้(รองจากเตหะราน) 
 
แบกแดด เมื่อแรกสรา้งในปี พ.ศ. 1305 โดยอดีตคอลีฟะห ์อลั-มนัซูร ์แห่ง

ราชวงศอ์บับาซียะห ์ไดส้รา้งเมืองใหมท่ี่หมู่บา้นแบกแดด และใหช่ื้อเมืองใหม่น้ี

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ว่า มะดีนะห ์อลั-ซาเลม ซ่ึงหมายถึง เมืองแห่งสนัติ ซ่ึงในขณะน้ัน อลั-มนัซูร ์

ไดเ้กณฑช์่างมาจากท่ีต่างๆ ทั้งจาก อียิปต์ เปอรเ์ซีย เมโสโปเตเมีย และซีเรีย 

ใชเ้วลาสรา้งนานร่วม 4 ปี โดยวางผังเมืองใหม้ีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการทรง

กลมขนาดใหญ่ เมืองแบกแดดมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ได้เป็นศูนย์กลาง

ทางด้านวิทยาการ มีการน าความรู ้ท่ีเป็นภาษากรีก ภาษาละติน ภาษา

เปอร์เซีย ภาษาฮินดีมาแปลเป็นภาษาอาหรับ ท าให้แบกแดดมีควา ม

เจริญกา้วหน้าทางดา้นโคลงกลอนจากเปอร์เซีย ทางดา้นดาราศาสตร์และ

คณิตศาสตร์จากอินเดีย การแพทย์และวิทยาศาสตร์จากกรีก  แต่ด้วยการ

รุกรานและผ่านเหตุการณ์สงครามหลายครั้ง ท าใหแ้บกแดดมีสภาพทรุดโทรม  

แมจ้ะไดร้บัการบูรณะใหเ้ป็นเมืองสมยัใหม่ แต่ในแบกแดดก็ยงัมีโบราณสถาน

อยู่หลายแห่งเพราะเป็นเมืองเก่าท่ีอยู่ในเขตอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีความ

พยายามท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นศูนยป์ระวติัศาสตรต์ั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนปัจจุบนั 

 น าท่านชม จตัุรสัอิสระภาพ (Liberation square monument) หรือท่ีรูจ้กักนั
ในช่ือ จตุัรสัทาเรีย (Tahrir Square) ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงแบกแดด เป็นจตุัรสั
กลางท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงแบกแดด ตั้งอยู่ในย่าน อลั รุซาฟา (Al-Rusafa) ทาง
ฝั่งตะวนัออกของแม่น ้าไทกริส มีอนุสาวรียท่ี์ระลึกถึงการก่อตั้งสาธารณรฐัอิรกั 

อนุสาวรียน้ี์เป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ Nasb al-Hurriyah แสดงเร่ืองราวการฉลองและ
เหตุการณ์ส าคัญท่ีน าไปสู่การสรา้งสาธารณรัฐอิรัก ออกแบบและก่อสรา้ง

โดยปฎิมากรชาวอิรกั ช่ือ Jawad Saleem เปิดตวัในปีค.ศ. 1961 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
13.00 น. น าท่านชม อนุสาวรีย ์อลั ชาฮิด (Al – Shaheed Monument) หรือท่ีรูจ้กักนั

ในนาม อนุสรณส์ถานผูพ้ลีชีพ (Martyr’s Monument) เป็นอนุสาวรียท่ี์ระลึก
ถึงทหารผูพ้ลีชีพในสงครามอิรกั - อิหร่าน นอกจากน้ัน ยงัถือว่าเป็นอนุสาวรีย์

ท่ีระลึกถึงผูเ้สียสละของอิรกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้เป็นพนัธมิตรกบัอิหร่านและ

ซีเรียท่ีก าลงัต่อสูก้บั ISIS ไม่ใช่แค่สงครามอิรกั - อิหร่านเท่าน้ัน อนุสาวรีย์

ไดร้บัการออกแบบโดยประติมากรชาวอิรกั ช่ือ อิสมาอิล ฟาตาห ์ อลั เติรก์ 

(Ismail Fatah Al Turk)  สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1981 และแลว้เสร็จในปี 1983 

 

 น าท่านชม มัสยิด ชีค อับดุล กอดีร ์อัลจีลานีย ์(Sheikh Abdul qadir 
algilani mosque) เป็นศาสนสถานอิสลามในนิกายซุนน่ีห์ ท่ีอุทิศแด่ อบัดุล 
กอดีร ์อลักีลานีย ์ผูก้่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนา มีจตุัรสัโดยรอบ ช่ือว่า Kilani 
Square อาคารประกอบด้วยมัสยิด สุสาน และหอ้งสมุดท่ีรูจ้ักกันในช่ือ 

Qadiriyya Library ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรวบรวมผลงานเก่าหายาก ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การศึกษาของศาสนาอิสลาม 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม  
พกัท่ี PALESTINE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า แบกแดด 
วนัที่ 3 จนัทร ์2 มี.ค. 63 แบกแดด - เทซิฟอน - แบกแดด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติอิรัก  (National Museum of Iraq)  

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรักเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในอิรัก เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุท่ีส าคญัตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  และบาบิ
โลน พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเพ่ิงเปิดตวัเมื่อปีค.ศ. 2015 หลงัจากปิดช่วงสงครามอิรกั

นาน 12 ปี พรอ้มกบัโบราณวตัถุกวา่ 6,000 ช้ิน จากทั้งหมด 15,000 ช้ิน ซ่ึง
บางส่วนไดถู้กขโมยไปในช่วงสงครามอิรกัหลายครั้ง 

 

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา อลั มุสตานซิริยาร ์(Al – Mustansiriya 
School) ซ่ึงเป็นโรงเรียนในยุคกลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก สอนวิชาต่าง ๆ 

มากมาย ทั้งเภสชัศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณกรรม ไวยากรณ์ ปรัชญา และ
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อิสลามศึกษา อย่างไรก็ตาม ท่ีน่ีไดเ้น้นหลกัในเร่ืองการสอนกฎหมายอิสลาม 

และเป็นศูนยก์ลางการศึกษาอิสลามท่ีส าคญัท่ีสุดในกรุงแบกแดด ก่อตั้งขึ้ นในปี 

ค.ศ. 1227 โดย อับบาซิด กาหลิบ อัล มุสตาเซีย (Abbasid Caliph al-
Mustansir) ท่ีน่ีเป็นตัวอย่างท่ีส าคญัของการพฒันาสถาปัตยกรรมอิสลามใน

แบกแดด ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของคณะกรรมการโบราณวตัถุในอิรกั  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าท่านออกเดินทางเพ่ือไปเยี่ยมชม เมืองโบราณเทซิฟอน (Ctesiphon) ซ่ึง
เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยของแม่น ้าไทกริส ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ ห่างจากกรุงแบกแดด 35 กิโลเมตร ปัจจุบันหลงเหลือเพียงซาก

ปรกัหกัพงัของส่ิงก่อสรา้งต่างๆ รวมถึงตวัพระราชวงั อนัเป็นผลมาจากการท า

สงครามและภยัพิบติัทางธรรมชาติ เดิมเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิพารเ์ธียน 

(Parthian Empire) ในช่วง 58 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมากลายเป็นเมืองหลวง
ของจักรวรรดิซัสซาเนียน (Sassanian Empire) และจักรวรรดิเปอร์เซีย 
(Persian Empire) เป็นจกัรวรรดิสุดทา้ยท่ีไดค้รองดินแดนแห่งน้ี ก่อนท่ีจะตก
เป็นของกลุ่มกองก าลงัในนามมุสลิมพิชิตเปอรเ์ซีย (The Muslim conquest of 
Persia) ในปีคริสตศกัราช 651  

 

 น าท่านชม ทกั-อี-เกสร่า (Taq-e-Kesra) หอ้งโถงขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีตเป็น
พระราชวังของกษัตริย์โคสร่า ท่ี 1 ของอาณาจักรซัสซาเนียน (Sasanian 
Khosra I) พระองคข์ึ้ นครองราชยใ์นช่วงปี ค.ศ. 241 – 272 ปัจจุบนัเหลือ

เพียง ซุม้ประตูขนาดมหึมา ซ่ึงเป็นงานก่ออิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบักรุงแบกแดด  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัท่ี PALESTINE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า แบกแดด 

วนัที่ 4  องัคาร 3 มี.ค. 63 ซามาร่า - กาบาร่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซามาร่า (Samarra) ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนเหนือ

ของอิรัก ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น ้ าไทกริส ในเขตจังหวัดซาลาดีน 

(Saladin) ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางทิศเหนือ 125 กม. เสน้ทางจะผ่านจุด
ตรวจกองทหารอาสาสมคัรหลายแห่ง ท่ีหมู่บา้นหลายแห่งถูกท าลายระหว่าง

การต่อสูก้บั ISIS 

 

 น าท่านชม มัสยิดแห่งซามาร่า (The Great Mosque of Samarra) ซ่ึงเป็น
มสัยิดเก่าแก่ สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 9 โดยเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 848 และเสร็จ

สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 851 สร้างโดยกาหลิบ อัล มูตาวัคคิล (Caliph Al-
Mutawakkil) ราชวงศอ์บับาสิด (Abbasid) ซ่ึงพระองคเ์ป็นผูป้กครองในแควน้
ซามาร่า ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 847 จนถึงปี ค.ศ. 861 ซ่ึงนับเป็นมสัยิดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกในช่วงเวลาน้ัน โดยมี หอคอยสุเหร่า มัลวิย่า (Malwiya Minaret) 
หรือ หอคอยสุเหร่าทรงหอยทาก (The Snail Shell Minaret) ท่ีสูงถึง 52 เมตร 
และกวา้ง 33 เมตร พรอ้มทางเดินเป็นบันไดขดเป็นเกลียวทอดยาวไปถึง

ดา้นบนตามความสูงของหอคอย ซ่ึงเป็นจุดเด่นของสถานท่ีแห่งน้ี 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าลงใต้ไปทางเมืองแบกแดด เพ่ือไปชมซาก

โบราณสถานทรงปิรามิด อะการกู์ฟ ซิกกูรตั (Agargouf Ziggurat) ท่ีเมือง 
เดอร ์กูริเกาซู (Dur-Kurigalzu) ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนใตข้องเมโสโปเตเมีย ใกล้
กบัจุดบรรจบของแม่น ้าไทกริส (Tigris) และแม่น ้าดียาล่า (Diyala) ประมาณ 
30 กิโลเมตร ทางตะวนัตกของใจกลางกรุงแบกแดด ก่อตั้งโดยกษัตริย์ แคส

ไซท์ (Kassite) แห่งบาบิโลน ราชวงศ์กูริเกาซูท่ี 1 (Kurigalzu I) ในช่วง
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ศตวรรษท่ี 14 ก่อนคริสตก์าล และถูกท้ิงรา้งหลงัจากการล่มสลายของราชวงศ์

แคสไซท ์

 จากน้ัน น าท่านเดินทางลงใต ้เพ่ือไปยงัเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ กาบาร่า (Karbara) ซ่ึง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศอิรกั ห่างจากกรุงแบกแดดประมาณ 

100 กิโลเมตร ซ่ึงชาวมุสลิมชีอะหถื์อว่าเมืองน้ีเป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิเทียบเท่ากบั 

เมกกะ เมดีน่า และเยรูซาเล็ม ชาวมุสลิมชีอะหห์ลายลา้นคนมาแสวงบุญท่ีน่ีปี

ละ 2 ครั้ง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัท่ี RAYHAAN KARBALAA BY ROTANA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว 
หรือเทียบเท่า 

กาบาร่า 

วนัที่ 5 พุธ 4 มี.ค. 63 กาบาร่า – บาบิโลน - นาจาฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านชม มัสยิดและหลุมฝังศพ อิหม่ามฮุซัยน ์(Imam Husayn Ibn Ali 
Shrine) ซ่ึงเป็นบุตรของท่านอาลี ท่ีเสียชีวิตในการต่อสูร้ะหว่าง 2 นิกายของ
ศาสนาอิสลาม (คือนิกายซุนน่ี และ ชีอะห์) ในมสัยิดมีหลุมฝังศพ อลั-อับ

บาส (Al Abbas) ซ่ึงเป็นหลานท่านนบี มุฮัมหมดั ท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์

เดียวกนั โดยมสัยิดทั้งสองอย่างถือเป็นมสัยิดศกัด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมชีอะห ์ท่ี

ตอ้งมาแสวงบุญท่ีน่ี 

 

 น าท่านชม ป้อมปราการ อัล อูไคเดีย (Al Ukhaidir Fortress) หรือ 

พระราชวงัอบับาซิดแห่งอไูคเดอร ์ตั้งอยูป่ระมาณ 50 กม. ทางตอนใตข้องเมือง

คาบาร่า เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท่ีสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 

775 ดว้ยรูปแบบการป้องกนัท่ีเป็นเอกลกัษณ ์

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณบาบิโลน (Babylon) ห่างจากกรุงแบกแดด 

123 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมโสโปเตเมีย เดิม

เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonia Kingdom) ซ่ึงเป็น

อาณาจกัรท่ีเขม้แข็ง มีการปกครองแบบรวมศูนย ์มีการเก็บภาษีอากร และมี

การเกณฑท์หาร ต่อมาถูกพวกฮิตไทต์ (Hittite) เขา้ปลน้สะดมเมื่อ 1590 ปี

ก่อนคริสต์ศกัราช พวกคาลเดียน (Chaldean) ซ่ึงเป็นชนเผ่าฮีบรู สามารถเขา้

ยึดกรุงนิเนเวห์ไดส้ าเร็จ และสถาปนากรุงบาบิโลนขึ้ นเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง 

และตั้ งเป็นอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้ นมาใหม่ ท าให้อาณาจักรน้ีมีความ

เ จ ริญ รุ่ ง เ รื อ ง ม า ก  โ ด ย เ ฉพ า ะ ใ นสมัย  พ ร ะ เ จ้า เ นบู คั ด เ น ซ ซ า ร ์

(Nebuchadnezzar) พวกคาล เดียนสามารถยกกองทัพไปตีเมืองเยรูซาเล็ม 

และตอ้นเชลยชาวยิวมายังกรุงบาบิโลน และยังมีการสรา้งสวนขนาดใหญ่ 

เรียกว่า สวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซ่ึงถือไดว้่า

เป็น ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ โดย พระเจา้เนบูคัดเนซซาร์ท่ี 2 แห่ง

อาณาจกัรบาบิโลเนีย ไดส้รา้งสวนแห่งน้ีใหแ้ก่มเหสีของพระองค ์ช่ือ พระนาง

เซมีรามีส ซ่ึงสรา้งขึ้ นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่ต่อมาไดถู้กท าลาย

เน่ืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนเหลือแต่เพียงซากเท่าน้ัน ในช่วงสมัยของ

ซดัดมั ฮุสเซน ไดบู้รณะสถานท่ีแห่งน้ีใหม่ทั้งหมด แต่การบูรณะท าไม่ถูกหลกั

ของการบูรณะโบราณสถานในระดับสากล จึงท าใหดู้ไม่สวยงามน่าประทับใจ

ดังเดิม หากแต่ความส าคัญของสถานท่ีน้ีในอดีตน้ันยิ่งใหญ่มาก อย่างน้อยก็

เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชส้ินพระชนมใ์นหอ้งทอ้งพระโรงใน

อดีต ซ่ึงพระศพของพระองค ์ถูกลอ้มรอบดว้ยนายพลทหารรอบกายท่ีเศรา้โศก
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เสียใจกับการจากไปของมหาราชผูย้ิ่งใหญ่เกรียงไกรพระองค์น้ี ปัจจุบนั สวน

ลอยฟ้าแห่งน้ีอยู่ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้นท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาจาก

องคก์ารยูเนสโก 

 

 

 

 

 

 

 ชม ประตอูิชตาร ์(จ าลอง) (Ishtar Gat) ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงปัจจุบนัประตูของจริง

ไดม้ีการจดัแสดงอยู่ท่ี พิพิธภณัฑเ์ปอรก์ามอน (Pergamon Museum) ในกรุง

เบอรลิ์น แต่ท่ีน่ีท่านจะเห็นประตูอิชตารจ์ าลอง และโครงสรา้งเดิมของประตู ท่ี

มีการแกะสลกัท่ีงดงาม 

 

 น าท่านชมบริเวณดา้นหลงัของบาบิโลน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ วงัของซัดดมั ฮุสเซน 

(Saddam Hussein’s former Palace) ในอดีตเคยเป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ี
สวยท่ีสุดของซดัดมั ดว้ยท าเลท่ีตั้งอยูเ่หนือทิวทศัน์อนังดงามของแม่น ้ายูเฟรติส 

หากแต่สภาพปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงัของหอคอย และอาคารวงัเก่าท่ี

ทรุดโทรม เพราะถูกชาวบ้านมาปล้นขโมยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีค่าไปหมด 

แมก้ระทัง่หลอดไฟหลอดสุดทา้ย และตามผนังหอ้งก็เต็มไปดว้ยการพ่นสี เขียน

ขอ้ความต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า กราฟิต้ี นัน่เอง ขนาดอันใหญ่โตมโหฬารและ

ร่องรอยความงดงามท่ียงัหลงเหลือของวงัแห่งน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นความมัง่คัง่ของ

ซดัดมั ในสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยมีโอกาสท่ีจะมาอยู่ท่ีน่ี

ดว้ยซ ้า 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาจาฟ (Najaf) เมืองศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา
อิสลาม และเป็นเมืองตน้ก าเนิดของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห ์เป็นท่ีตั้งของ

สุสานของอิหมา่มอาลี รวมทั้งเหล่าบรรดาญาติและลูกเขยของศาสดามูฮมัหมดั 

และสุสานของกาหลิบองคท่ี์ 4 (ช่วงปี ค.ศ. 656 – 661)  

 

 น าท่านชม มัสยิดและหลุมฝังศพ อิหม่ามอาลี (Imam Ali Mosque) ซ่ึงเป็น
ท่ีฝังพระศพของอิหม่าม อาลี ซ่ึงเป็นญาติของท่านมูฮัมหมดั และชาวชีอะหย์งั

เช่ือว่าภายในมสัยิดเป็นท่ีฝังร่างของอดมั และนูห ์หรือ โนอาห ์อีกดว้ย ในแต่

ละปีมีชาวมุสลิมนิกายชีอะหม์าแสวงบุญท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัท่ี BARADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า นาจาฟ 

วนัที่ 6 พฤหสับดี 5 มี.ค. 63 นาจาฟ – อูร ์- นาซิริยา่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านชม สุสานวาดี อลั-ซาลาม (Wadi Al-Salaam Cemetery) เป็นสุสาน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,485.5 เอเคอร ์เป็นสุสานท่ีฝังร่างชาว

มุสลิมหลายลา้นคน ซ่ึงรวมถึงผูน้ าสารของพระอลัเลาะหอ์ย่าง อะลี อิบน์ อะบี 

ฏอลิบ (Ali ibn Abi Talib) สามีของฟาฏิมะฮ ์(Fatimah Zahra) ซ่ึงเป็นลูกสาว
ของศาสดามูฮัมมดั (Muhammad) เป็นตน้ ปัจจุบนั สถานท่ีแห่งน้ีอยู่ในบญัชี
รายช่ือเบ้ืองตน้ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาจากองคก์ารยูเนสโก 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูฟา (Kufa) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองนาจาฟ 10 กิโลเมตร 
เป็นหน่ึงในหา้เมืองของประเทศอิรกั ท่ีมีความส าคญัต่อชาวมุสลิมนิกายชีอะห ์

อนัไดแ้ก่ เมืองซามาร่า, คาบาร่า, แคชดิมิยาร,์ นาจาฟ และคูฟา  

 

 น าท่านชม  ป้อมปราการและพระราชวัง อิมาร่า (Al-Imara Fort and  
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Palace) และบริเวณภายนอกของ บา้นพกัอิหม่ามอาลี (House of Imam Ali 
Ibn Abi Taleb) เป็นบา้นท่ีสรา้งจากอิฐโคลน และมีการบูรณะหลายครั้ง โดย
ใช้หินเป็นส่วนประกอบให้โครงสร้างบ้านแข็งแรง ภายในมีการจัดแสดง

เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัของอิหมา่มอาลี 
 
 
 
 
 

 จากน้ัน น าท่านชม มัสยิดแห่งคูฟา (Grand Mosque of Kufa) สรา้งขึ้ น

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 สถาปัตยกรรมอาคารดา้นนอกประดับดว้ยทองค า 

เงิน และอัญมณีต่างๆ เช่น ทับทิม พลอย เพชร ภายในมสัยิดทั้งหมดมี อลักุ

รอานภาษาอาหรับ ท่ีสลักดว้ยทองค า และพ้ืนลานกวา้งปูดว้ยหินอ่อนสีขาว 

น าเขา้จากประเทศอินเดีย ท่ีน่ีถือวา่เป็นมสัยิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูร ์(Ur) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองนาจาฟ 272 

กิโลเมตร เป็นเมืองตน้ก าเนิดอารยธรรมสุเมเรียนของชาวซูเมอร์ (Sumer) 
ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 3,800 ปีก่อนคริสตกาล 

 

 น าท่านชม ซิกกูรตัแห่งอูร ์(Ziggurat of Ur) สรา้งขึ้ นดว้ยลกัษณะคลา้ยกนั
กบัหอคอยแห่งบาเบล (Tower of Babel) ท่ีถูกกล่าวถึงในพระคมัภีร ์รวมทั้ง
กลุ่มอาคารวิหาร ท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใชใ้นการบวงสรวงเทพเจา้ ซ่ึงชาวซูเมเรียน

เช่ือกนัว่าพ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ซิน หรือ เทพเจา้นันนา 

(God Sin or God Nanna) ซ่ึงเป็ฯเทพแห่งดวงจนัทร ์ใจกลางของซิกกูรตัมีซาก
ปรกัหกัพงั ท่ีคาดวา่น่าจะเป็นวิหารส าหรบัใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการบริหารเมือง 

แหล่งโบราณคดีเมืองอรูแ์ห่งน้ี เช่ือกนัวา่ เป็นบา้นเกิดของศาสดาอบัราฮมั   

 

 น าท่านชม สุสานหลวงราชวงศ ์สุเมเรียน (Royal Cemetery at Ur) 
โบราณสถานแห่งน้ีคน้พบโดย ลีโอนาร์ด วูลเลย ์(Leonard Woolley) นัก

โบราณคดี ท่ี ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษ และ

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ใหท้ าการขุดเจาะส ารวจพ้ืนท่ีตั้งแต่ในปี ค.ศ. 

1922 ถึง 1934 พิธีการฝังพระศพของราชวงศสุ์เมเรียน แตกต่างไปจากอารย

ธรรมอ่ืนๆ เมื่อกษัตริยข์องราชวงศ์ส้ินพระชนมแ์ลว้ ขา้ราชบริพารท่ีเคยรบัใช้

กษัตริย์จะตอ้งถูกฝังพรอ้มกับกษัตริย์ดว้ย เน่ืองจากความเช่ือท่ีว่า ขา้ราช

บริพารน้ันจ าเป็นตอ้งติดตามรบัใชก้ษัตริยใ์นโลกหน้า ดงัน้ันสุสานแห่งน้ี จึงมี

การคน้พบโครงกระดูกมนุษยใ์นหลุมโดยรอบสุสานหลวง จ านวน 78 ร่าง บาง

แห่งพบภาชนะคลา้ยถว้ยขนาดเล็กอยู่ใกลโ้ครงกระดูก จึงเป็นขอ้สนันิษฐาน

ของนักโบราณคดีว่า ขา้ราชบริพารบางส่วน อาจจะสมคัรใจด่ืมยาพิษเอง แต่ก็

มีบางโครงกระดูกท่ีพบร่องรอยของการทุบตีดว้ยของแข็งจนเสียชีวิตเช่นกนั อนั

เป็นผลมาจากการปฎิเสธท่ีจะด่ืมยาพิษด้วยตนเอง และท่ี น่ีได้ค้นพบ

โบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย อาทิ เคร่ืองประดับท าจาก

ทอง เงิน อญัมณี และโลหะ เคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองดนตรี เป็นตน้ 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองนาซิริย่า (Nasiriyah) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัดิหก์าร ์(Dhi-Qar) ซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้บั ซากเมืองโบราณอูร ์(Ur) บน
บริเวณแมน่ ้าน ้ายูเฟรติส เมื่อเดินทางถึงเมืองนาซิริย่า ก่อนรบัประทานอาหาร

เย็น พาท่านเดินเล่นใน ตลาดท้องถิ่น (Souq) ของเมืองนาซิริย่า ท่ีมี
บรรยากาศคึกคกั ผูค้นออกมาจบัจ่ายซ้ือของกนัมากมาย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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พกัท่ี  GOUDIA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า นาซิริยา่ 

วนัที่ 7 ศุกร ์6 มี.ค. 63 นาซิริยา่ - บาสร่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาสร่า (Basra) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางใตข้องอิรกั 

และเป็นเมืองเดียวท่ีมีท่าเรือทางทะเล 

ชม เมืองเก่าบาสร่า (Basrah Old Town) ซ่ึงมีสถานท่ีส าคญัต่างๆมากมาย 

อาทิเช่น มัสยิด อิหม่ามอาลี แห่งบาสร่า (Imam Ali Mosque of Basrah) 

เป็นมสัยิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด นับตั้งแต่มีการก่อตั้งศาสนามุสลิมขึ้ นมา ก่อสรา้งขึ้ น

ในปีคริสต์ศักราช 635 ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่บางส่วนของมสัยิดเท่าน้ัน 

แต่ถือวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของเมืองน้ี นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของอาคาร

บา้นเรือนท่ีตั้งอยู ่2 ฝั่งตามแนวของแม่น ้าบาสร่า อาคารส่วนใหญ่ก่อสรา้งโดย

ใชส้ถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัดั้งเดิม (Ottoman Shenashil) ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองบาสร่า ปัจจุบนัอาคารส่วนใหญ่ถูกท้ิงใหร้ก

รา้งว่างเปล่า บางแห่งหลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง อันเป็นผลมาจากภัย

สงครามท่ีเคยเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีแห่งน้ี หากเป็นไปไดจ้ะน าท่านเขา้เยี่ยมชม หน่ึง

ในอาคารเก่าแก่ Shenashil House ซ่ึงเจา้ของเป็นพ่อคา้ชาวกรีกผูม้ัง่คัง่ใน

ศตวรรษท่ี 19 

 

 น าท่านชม ตลาดพ้ืนเมือง (Souq) ของเมืองบาสร่า ท่ีมีบรรยากาศคึกคกั 
ผูค้นออกมาจบัจ่ายซ้ือของกนัมากมาย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม พระราชวงัของซดัดมั ฮุสเซน (Saddam Hussein Palace) ในย่าน 

Shat Al Arab Banks ชมร่องรอยความหรูหราฟุ่มเฟือย ท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นชีวิต

จริงของอดีตผูน้ าคนส าคัญ “ซัดดัม ฮุสเซน” (Saddam Hussein) เป็นอดีต

ประธานาธิบดีของอิรัก ด ารงต าแหน่งตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1579 ในฐานะ

ประธานาธิบดี ซดัดมัไดพ้ฒันาลทัธินิยมตวัผูน้ าอย่างบา้คลัง่ ปกครองรฐับาล

เผด็จการ และกุมอ านาจไว ้ได้แต่เพียงผู้เ ดียว ซัดดัมได้จัดการกับการ

เคล่ือนไหวท่ีมีแนวโนม้เป็นภยัคุกคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกชนกลุ่มน้อย 

เช่น  ชาวเคร์ิด หรือกลุ่มทางศาสนาท่ีตอ้งการเรียกรอ้งอิสรภาพ หรือการ

ปกครองตนเอง แต่อย่างไรก็ตามเขายงัคงเป็นวีรบุรุษท่ีประชาชนอิรักช่ืนชม 

เขาโดดเด่นในหมู่ผูน้ าอาหรบัอ่ืนๆ ในฐานะผูท่ี้ลุกขึ้ นต่อตา้นสหรฐัฯ และชาติ

อ่ืนๆในประชาคมโลก ยงัคงเฝ้าระวงัจบัตามองซดัดมัดว้ยความหวาดระแวง ว่า

มีอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงไวใ้นครอบครอง แต่ในท่ีสุดชะตากรรมของ

เขาไดจ้บลง หลงัถูกจบักุมและถอดออกจากต าแหน่ง โดยกองก าลงันานาชาติ 

ซ่ึงน าโดยสหรฐัอเมริกาในสงครามอิรกั และทา้ยสุด ซดัดมัตอ้งจบชีวิตดว้ยโทษ

ประหาร โดยการถูกแขวนคอ จากคดีอาชญากรรมต่างๆ ท่ีเขาก่อขึ้ น ในวนัท่ี 

30 ธนัวาคม ค.ศ. 2006 

 

 จากน้ัน น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑบ์าสร่า (Basrah Museum) ซ่ึงตั้งอยู่ใน

พ้ืนท่ีของพระราชวังเดิมของซัดดัม ฮุสเซน จัดแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกับ

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมบาบิโลเนีย อารยธรรมเปอร์เซีย และ

เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องเมืองบาสร่า 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี SHAMS AL BASRAH HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บาสร่า 
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วนัที่ 8 เสาร ์7 มี.ค. 63 บาสร่า - สวนอีเดน - บาสร่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่  บึงหนองน ้ าลุ่มแม่น ้ าไทกริส (Mesopotamian 

Marshes) เพ่ือล่องเรือไปตามหนองน ้า บนลุ่มแม่น ้าไทกริส ซ่ึงจดัเป็นหน่ึงใน

ระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก บรรยากาศโดยรอบ

สวยงาม เป็นสภาพธรรมชาติแวดลอ้มท่ีหาชมไดย้าก เพราะท่ีน่ีมนุษยอ์าศยัอยู่

ร่วมเคียงขา้งกบัธรรมชาติและสตัวต่์างๆ ได้อย่างกลมกลืน ถึงแมว้่าบริเวณน้ี

เคยถูกนโยบายทางการเมืองในการขับไล่ผูท่ี้อยู่อาศัยในบริเวณน้ีใหอ้อกจาก

พ้ืนท่ีใหห้มด ในช่วงการปกครองของซัดดัม ฮุสเซน แต่ชาวบา้นยงัคงรักและ

หวงแหนในดินแดนถ่ินก าเนิดของตน 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา จึงมีการอพยพของผู้คน ยา้ยกลับมาสรา้งถ่ินฐาน

บา้นเรือนกระจายอยู่หลายหมู่บา้น โดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น ้ าชัฎ อัล 

อาหรบั (Shatt al-Arab River) อีกครั้ง ตามนโยบายการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีหนองน ้า

ของรฐับาล ซ่ึงเดิมทีบริเวณน้ีมีผูค้นอยู่อาศัยมาตั้งแต่ 5,000 ปีท่ีแลว้ เช่ือได้

จากการท่ีพบหลกัฐานงานแกะสลกัหินของชาวสุเมเรียน แหล่งน ้าขนาดมหึมา

ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยตน้กกจ านวนมากน้ี จึงนับเป็นบา้นของชาวอาหรบัท่ีอาศัย

หนองน ้าอยูต่ั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซ่ึงพวกเขาไดสื้บทอดรกัษาวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย 

ยงัชีพดว้ยการตกปลา เล้ียงควายน ้า และการทอกก 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านชม สวนอีเดน (Garden of Eden) ชม ตน้ไมข้องอาดมั (Adam Tree) 

ในหมู่บา้นควอน่าร ์(Quana) ตามต านานการเกิดมนุษยค์นแรกของโลก ท่ีซ่ึง

อีฟ (Eve) ไดกิ้นแอ๊ปเปิลตอ้งหา้มในสวนอีเดน ณ ท่ีแห่งน้ีเป็นจุดบรรจบกัน

ของสองแม่น ้าสายหลกั ท่ีเป็นตน้ก าเนิดแห่งอารยธรรมมาแต่โบราณ นัน่คือ 

แมน่ ้าไทกริส (Tigris River) และ แมน่ ้ายูเฟรติส (Euphrates River) 

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั เมืองบาสร่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม  

พกัท่ี SHAMS AL BASRAH HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บาสร่า 

วนัที่ 9 อาทิตย ์8 มี.ค. 63 บาสร่า – โดฮา – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 อิสระให้ท่านพักผ่อน และช๊อปป้ิงตามอัธยาศัย ท่ี ตลาดพ้ืนเมือง (Souq) 

เพลิดเพลินกบับรรยากาศของตลาดท่ีคึกคกัและมีสีสนั 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองบาสร่า เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดย สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 

447 

 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโดฮา รอต่อเคร่ืองท่ีสนามบิน  

20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 

830 รบัประทานอาหาร และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่ 10 จนัทร ์9 มี.ค. 63 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
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*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / 
การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ  

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ี

เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัสแบบผ้าพันคอท่ีส ามารถพับเป็นสามเหล่ียม 
“สุภาพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 

 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน :  ราคาน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทาง 15 คนข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 

         139,900.- 

             

         13,000.- 

           

 

 

 

 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดราคา           22,000.- 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 50,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แบกแดด, บาสร่า-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตา้ร ์แอรเ์วย ์

ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนกังานบริการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่าทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็น 30 ดอลลาร ์ตลอดทริป หรือ

ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
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ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั 

 

 คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวี ซ่าท่ียื่นและตั ๋ว
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50% 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
5. หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน (ภาษาองักฤษ) 
6. หนังสือรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) 
7. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข ้าเมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี

นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้

เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ท่าน 
 การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ
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ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่

วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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