รห ัสโปรแกรม : 17913 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

อิหร่าน มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปี มาแล้ว ที่รจู ้ กั กันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่
ได้ชื่อว่าเป็ นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่ งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยูใ่ นประเทศอิรกั และ
อิหร่านในปั จจุบนั ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้ อชาติเผ่าพันธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ าสินธุใน
เอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา
ท่องเที่ ยวชมความสวยงามของดิ นแดนที่ ได้ชื่อว่าเปอร์เซี ย ซึ่ งเป็ นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับ เมื องหลวง
เตหะรานที่สวยงามเป็ นอันดับหนึ่ ง และชีราช ที่มีความสวยงามเป็ นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความ
สวยงามเป็ นอันดับสาม
กาหนดการเดินทาง
9 – 17 เมษายน 2563

วันบิน
วันที่ 1
วันที่ 3
วันที่ 8

เมือง
กรุงเทพฯ
เตหะราน
เตหะราน

เตหะราน
ชีราช
กรุงเทพฯ

59,900.ตารางเที่ยวบิน
CODE
BKK - IKA
THR – SYZ
IKA - BKK

47,900.-

เที่ยวบิน
W5 050
W5 1087
W5 051

วันที่ 1 พฤหัสบดี 9 เม.ย. 63
กรุงเทพฯ - เตหะราน
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์ เตอร์
สายการบิน มาฮานแอร์ ชั้น 4 แถว S ประตู 8

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

2

เวลา
22.35 – 03.30 (+1)
20.00 – 21.30
22.10 – 07.25 (+1)

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5
050 (ใช้เ วลาบิ น ประมาณ 7.30 ชม./รับ ประทานอาหารและพัก ผ่ อ นบน
เครื่องบิน)
03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากร จากนั้น นาท่านเข้าที่พกั
พักที่
FERDOWSI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ศุกร์ 10 เม.ย. 63
เตหะราน – กูม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดิ นทางไปยัง เมืองกูม ระยะทางประมาณ 148 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม.
เมืองกูม (Qom) เป็ นจังหวัดและเมืองเดียวที่ต้งั อยู่ใต้กรุงเตหะราน เป็ นเมือง
ที่มีความสาคัญทางด้านศาสนาอิสลาม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอนด้าน
การศาสนา และนอกจากนั้นก็ยงั มีชื่อเสียงในการทาเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องใช้
ในครัวเรือน ถ้วยชามที่เป็ นเซรามิค ทอพรมที่ทาด้วยไหม ทอเสื่อ และยังมีการ
ปลูกต้นทับทิมอีกด้วย
นาท่านไปชมภายนอก อนุ สรณ์สถานของฟาติมา อัล มาสซูเมห์ (Shrine of
Fatima al Massumeh) เป็ นอนุ สรณ์สถานที่ฝังศพอันศักดิ์สิทธ์ของฟาติมาที่
เป็ นน้องสาวของอิห ม่าม ถูก สร้างขึ้ นในเมืองกู ม ซึ่ งได้รับการนั บถื อโดยชาว
มุสลิมนิ กายชีอะ และให้เป็ นเมืองที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ที่สองในอิ หร่านรองจากเมืองมัส
ชาด ฟาติ มา อัล มาสซูเมห์ เป็ นน้องสาวคนที่ แปดของอิหม่าม อาลี อัล รีดา้
และเป็ นบุตรสาวคนที่เจ็ดอิหม่าม มูซา อัล คาดฮิม ในนิ กายชีอะ ผูห้ ญิงที่ถูก
เคารพนับถื อว่าเป็ นนักบุญ และนอกจากนั้น ยังเป็ นที่ฝังศพของบุตรสาวคนที่
เก้าของอิหม่านมูฮมั หมัด อาตากิอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปชม สุ เหร่าศักดิ์สิทธิ์จามคาราน(Jamkaran Mosque) ที่ต้ังอยู่
บริเวณริมนอกเมือง ถูกสร้างตามคาสัง่ ของฮาดรัท โฮจัด ในปี 393 ฮิดเราะห์
ศักราชหรือปี ที่ 17 แห่งรามาดอน หรือในราวปี ค.ศ.974 ซึ่งจามคารานได้แจ้ง
ว่า ได้พบกับมูฮัมหมัด อัล มาห์ดี ที่เดิ นทางติดตามท่านอัลเคิร์ด และจามมา
รานได้รบั คาแนะนาว่า ดินแดนแห่งนี้ ได้เป็ นของข้าหลวง และต่อมาได้หยุดทา
การเพาะปลูกพืชและได้รบั เงินให้สร้างเป็ นสุหร่าขึ้ นมา
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางต่อไปยัง กรุงเตหะราน
เย็น
รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร / โรงแรม
พักที่
FERDOWSI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เสาร์ 11 เม.ย. 63
เตหะราน - ชีราซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
ของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนื อไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณหนึ่ ง
พันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้ นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บา้ นเล็ก ๆ และได้ถูกพัฒนา
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกต้นไม้ให้ดูสวยงามมาโดยตลอดทุกรัช
สมัย
นาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ที่มีชื่อเสียง
ซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากทัว่ ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนามารวมกัน
ไว้ที่นี่ และที่สาคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิ ดที่ยอ้ นอดีตไป
ถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียใน
อดีตอีกด้วย
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เตหะราน

เตหะราน

จากนั้ น นาท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรื อ
พระราชวังสวนกุหลาบ เป็ นพระราชวังที่ สร้างอยู่กลางเมือง เป็ นสิ่งก่อสร้างที่
เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสร้างขึ้ น
ตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริยท์ าห์มาส์พ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงโดยกษัตริย ์
คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริยอ์ ะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่ง ได้เลือกเตหะราน
เป็ นเมืองหลวง จึงได้สร้างต่อเติมให้เป็ นพระราชวังที่มีความสวยงามมาจนถึ ง
ทุกวันนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น. นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum)
สถานที่แห่งนี้ ถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติ
ของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับ อัญมณี เพชร
พลอย ไข่มุก อันล้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของที่สาคัญต่างๆ
หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็ นเพชรสีชมพูที่
เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็ น 1 ใน 5 ของโลก มีน้ าหนักถึง 182 กะรัต
ลูกโลก (Global of Jewel) ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรนิ ลจินดา 51,366 ชิ้ น ซึ่ง
มีน้ าหนักประมาณ 18,200 กะรัต พระราชบัลลังก์ฯ (Naderi Shah Throne)
เป็ นของกษัตริยน์ าเดรี ซาห์ ที่ ทรงสัง่ ให้สร้างมีความสูง 2.25 เมตร ประดับ
ด้วยเพชรนิ ลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้ น มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซึ่งทาขึ้ น
ในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ที่ ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ทา
ด้วยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอีกมากมายรวมแล้วมีน้ าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎ
ปาห์ ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกทาขึ้ นในปี ค.ศ.1925 ตอนที่ขึ้นครองราชย์และ
นอกจากนั้นยังมี เครื่องประดับต่างๆ อีกมากมายที่สุดจะประเมินค่าฯ
อิสระให้ท่านช๊อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองที่ ตลาดบาร์ซาร์
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมห์ราบัด เพื่อขึ้ นเครื่องไปเมืองชีราซ
20.00 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่
W5 1087
21.30 น. เดิ น ทางมาถึ ง สนามบิ น เมื อ งชี ร าซ ซึ่ ง เป็ นเมื อ งหลวงและศู น ย์ก ลางการ
ปกครองของจังหวัดฟาร์ส
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร / โรงแรม
พักที่
ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 อาทิตย์ 12 เม.ย. 63
ชีราซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk
Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสาคัญที่สุดของอิหร่านตอน
ใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้ องสีชมพู ถูก
สร้างขึ้ นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซี ร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และสาเร็จ
เรียบร้อยในปี ค.ศ.1887
นาท่านไปชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนที่
สวยงามราวกับสวนสวรรค์ เป็ นสวนที่ ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืน
ต้นหลากหลายชนิ ด เป็ นการจัดสวนแบบเปอร์เซียที่งดงามยิ่ง ภายในสวนยังมี
ตาหนักเก่าของผูป้ กครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สร้างโดย ข่าน
โมฮัมหมัด อาลี เมื่อต้นศตวรรษ
ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็ นสวนที่สวยอีกแห่งของ
ชีราช ซึ่งเคยเป็ นที่พานักของเจ้าเมืองในอดีต ส่วนอีกด้านหนึ่ งยังมีการตกแต่ง
ภายในและมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ ผึ้ งของบุคคลที่สาคัญในอดีตของเปอร์เซีย
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ชีราซ

เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่ 5
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านไปชม ที่ฝังศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุด
ดิน มูฮมั หมัด ฮาเฟซ เป็ นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชีราซเมื่อ ปี ค.ศ.1324
และเสี ย ชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่ งบทกวีที่ ได้
ความไพเราะ ที่เข้าใจวิถีชีวิตของผูค้ น และแต่งกวีที่ใช้คาง่ายๆขึ้ นมาให้เป็ นคติ
สอนคนให้เป็ นคนดี อนุ สรณ์สถานที่ฝังศพของนักกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ถูกสร้าง
ขึ้ นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อให้เป็ นที่ราลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
นาท่านไปถ่ายภาพด้านนอก ป้ อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที่คาริม
ข่านได้สงั ่ ให้สร้างที่ พักอาศัย และเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้ นที่ ใจกลาง
เมือง ที่พกั อาศัยนี้ ถูกออกแบบมีลกั ษณะเหมือนป้ อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800
ตรม. มีกาแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่ม
รื่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อของฝากที่ ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil
Bazaar) เป็ นตลาดบาซาร์ที่ต้งั อยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอยู่ใกล้กบั
มัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคารจีน
ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จันทร์ 13 เม.ย. 63
ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – ยาซ์ด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดิ นไปยัง เมื องมาร์พดาสท์ ซึ่ งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ 60 กม. เป็ นที่ ต้ัง ของ นครเปอร์เ ซโพลิ ส
(Persepolis) ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็ นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ ยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรเปอร์เซีย และได้ขนทะเบี
ึ้
ยนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่ สร้างโดยกษัตริย ์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาล
ประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม
มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้ เป็ นป้ อมปราการและนครศูนย์กลางที่
ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่ เก็ บทรัพย์สมบัติ ที่ เก็บสิ่งของมีค่า
ต่างๆ ที่มีความสาคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพขอ
งอเล็กซานเดอร์มหาราช บุก เข้าทาลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลื อแต่ ซาก
ปรักหักพังไว้ให้ชม
จากนั้น นาท่านไปเที่ยวชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ ง ซึ่งเป็ น
สุสานที่ ฝังศพของกษัตริย ์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ให้ท่านได้ชม
สถาปั ตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สาคัญเป็ นสุสานของกษัตริย ์
ดาริอุสที่ 1 และกษัตริยอ์ งค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซ
โพลิสมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ไปยัง เมื อ งยาซ์ด (Yazd) ที่ อ ยู่ ท างตะวัน ตกเฉี ย งใต้ มี
ระยะทางประมาณ 380 กม. โดยเดินทางผ่าน เมืองพาร์ซากาด ซึ่งในอดีตได้
เคยเป็ นที่ ต้งั ของเมืองหลวง ถูกสร้างโดยกษัตริยไ์ ซรัสมหาราชของอาณาจักร
เปอร์เซีย นาท่านชม สุสานของกษัตริยไ์ ซรัสมหาราช ผูก้ ่อตั้งราชวงศ์อาเคเม
เนี่ ยน ที่นี่เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ ที่มีอายุยอ้ นไปถึง 2,500
ปี มาแล้ว
เดินทางมาถึง เมืองยาซ์ด ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของ
จังหวัดยาซ์ด ที่ต้งั อยู่ทางใต้ในเขตทะเลทรายคาวีรแ์ ละได้ชื่อว่าเป็ น ไข่มุกแห่ง
ทะเลทราย (The Pearl of Desert)
นาท่านไปเที่ ยวชมความสวยงามของ เมื องยาซด์ (Yazd) ในสมัยดั้งเดิ ม
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ประมาณ 3,000 ปี เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของมีดีสด้วย จนกระทัง่ ในสมัยของอะคา
เมนิ ดส์ จากประวัติศาสตร์การปกครองที่ผ่านมา มีการส่งกองกาลังเข้ายึดและ
ทาลายบ้านเมืองให้เสียหาย แต่เนื่ องจากเมืองยาซ์ดได้ต้งั อยู่ไกลและมีสิ่งแวด
ล้อมที่เป็ นธรรมชาติ จึงทาให้รอดพ้นจากความเสียหาย และไม่มีอนั ตรายจาก
การโจมตี ข องข้า ศึ ก จึ ง ท าให้เ มื อ งยาซ์ด ยัง คงไว้ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นศิ ล ปกรรมและ
สถาปั ตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้

คา่
พักที่
วันที่ 6
เช้า

ในสมัย ของอเล็ ก ซานเดอร์ม หาราช ได้เ คยสร้า งเป็ นคุ ก ส าหรับ ขัง นั ก โทษ
(Alexander’s Prison) คนสาคัญของพวกเปอร์เซียไว้ที่นี่ และต่อมาภายหลังได้
กลายเป็ นเมื องที่ มี คนอยู่อ าศัย อย่า งถาวร ตัว เมื อ งและสิ่ ง ก่ อสร้างที่ เหมาะ
สาหรับเป็ นที่อยู่อาศัยในทะเลทราย โดยมีการสร้างห้องใต้ดินเพื่อหลบลมร้อน
ซึ่งได้ผลดีและเหมาะสมกว่าใช้เครื่องปรับอากาศ
นาท่านไปชม มัสยิด จาเม (Jame’s Mosque) ซึ่ งถูกสร้างขึ้ นในศตวรรษที่
12 โดย กษัตริยข์ องราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ และได้ถูกขยายได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ.
1324-1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้างที่
โดดเด่ น ในอิ ห ร่ า น ภายในยัง ถู ก ตกแต่ ง ให้ส วยงามในสถาปั ต ยกรรมของ
เปอร์เซีย และสถานที่แห่งนี้ ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้
น าท่ า นไปชม อนุ ส รณ์ส ถาน อาเมี ย ร์ เช็ ค ห์แ มก (Amir Chakhmaq
Monument) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นในบริเวณที่เป็ นจัตุรสั อยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึ้ นโดย
จาดิน อัล อาเมียร์ เช็คห์แมก ในขณะที่ท่านเป็ นผูว้ ่าการของยาซ์ดในสมัยของ
ราชวงศ์ตีมรู ์ สถานที่แห่งนี้ มีรูปแบบและการออกแบบที่เข้ากับความสวยงามซึ่ง
มี น้ า พุ อ ยู่ ต รงกลาง และยัง มี มัส ยิ ด ที่ มี ชื่ อ เดี ย วกัน ถู ก สร้า งอย่ า งสวยงาม
นอกจากนั้นยังมีที่พกั ของคนเดินทางคาราวานซาราย มีที่อาบน้ าและมีน้ าเย็น
สาหรับดื่ม เมื่อเวลาพลบคา่ ก็จะมีแสงสีสม้ ที่สวยงามที่ออกมาจากส่วนโค้งข้าง
ในมัสยิด ซึ่งทาให้เป็ นภาพที่น่าตื่นเต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อังคาร 14 เม.ย. 63
ยาซ์ด – เมย์บอด - อีสฟาฮาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านไปชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์
ซึ่งในอดีตได้เคยเป็ นศาสนาประจาชาติ ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามา ในวิหาร
จะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยูต่ ลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆ ปี จะ
มีการเฉลิมฉลองกันที่ในวิหารแห่งนี้
นาท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ที่ต้งั อยู่ใกล้ทะเลทราย
และภูเขาทางด้านใต้ของเมืองยาซ์ด ซึ่งเป็ นสถานที่ที่พวกเปอร์เซียโบราณนับถือ
พระเจ้าอะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเชื่อว่าคนที่ตาย
ไปแล้วไม่ควรที่จะนาไปฝั ง แต่ตอ้ งนาศพมายังสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้พระทาพิธี
และนาศพนั้ นไปยังหอคอยเพื่ อให้น กแร้งได้จิ ก กิ น เนื้ อจนเหลื อ แต่ ก ระดูก ที่
สะอาด แล้วจึงนาไปฝั งหรือเก็บใส่ในสุสานที่ได้จดั เตรียมไว้
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเมย์บอด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ
50 กม. เมืองนี้ ตั้งอยูใ่ นทะเลทรายทางด้านตะวันตกของยาซ์ด เป็ นเมืองโบราณ
ที่นับย้อนหลังไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็ นตั้งของสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม
และน่ าสนใจหลายแห่ง ที่กาลังถูกยื่นเพื่อการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกของโลก
ให้ท่านชม ปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ซึ่งถูกสร้างด้วยก้อนหินที่ทาจาก
ดินเหนี ยวให้เป็ นปราสาท ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้ นมานคาดว่าประมาณ 2,000
ปี มาซึ่งจะเหมือนกับก้อนหินในยุคของราชวงศ์เมเดส อะคาเมนิ ดและซัสซานิ ด
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ตัวปราสาทสูงขึ้ นจากพื้ นดินประมาณ 40 เมตร ด้านบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่
ด้าน ตามริมกาแพงถูกสร้างให้เป็ นทางเดินโดยมีข้นั บันไดสาหรับขึ้ นลงไปยัง
ด้านล่างที่ทาเป็ นห้องมีลกั ษณะคล้ายกับที่คุมขังนักโทษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่านออกเดิ นทางไปยัง เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ที่ เป็ นเมือง
หลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทาง
ห่างประมาณ 130 กม.
นาท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่
ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์ าห์ อับ
บาสที่ 2 ที่ มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึ ง 132 เมตร เพื่ อสาหรับข้าม
แม่น้ าซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็ นเขือ่ นด้วย

จากนั้นนาท่านไปชม สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็ นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริยช์ าห์ อับบาสที่
1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็ จ เรี ย บร้อ ยในปี ค.ศ.1602 ซึ่ ง ถู ก สร้า งให้เ ป็ น
สะพานที่ มีความสวยงามสาหรับข้ามแม่น้ าซายัน เดห์ มีความกว้าง 14 เมตร
และมีความยาวถึ ง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่ง
เป็ นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็ นส่วนโค้ง 33 โค้ง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
พักที่
PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 พุธ 15 เม.ย. 63
อีสฟาฮาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็ นเมืองที่มงั ่
คั ง่ ด้า นศู น ย์ ก ลางการค้า ขาย อุ ต สาหกรรม ศู น ย์ ก ลางของวั ฒ นธรรม
สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุก
ด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสน
วิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังชุมชนของชาวอาร์เมเนี ยน ชมความสวยงาม
ของวิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนี ยนที่นับถื อ
ศาสนาคริ สต์ ที่ ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิ ลปะของ
ยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับ
หนังสือฯ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความเป็ นมา และที่สาคัญที่สุดคือ การ
แกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม
นาท่านไปชม พระราชวังเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40
เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระ
น้ าหน้าวังจะเป็ นเงาในน้ าอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิ ก
ชื่อ ชีคห์ บาไฮ พื้ นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ า
มีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชั้นสูง 15
เมตร มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวน
ดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็ นที่พกั ผ่อนของกษัตริยแ์ ละนางสนมต่อมาใช้เป็ นที่
ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริยช์ าห์ อับบาส ที่ 2
และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่านไปชม จัตุรัสอิหม่ าม ซึ่ งมีพื้นที่ กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่น
กว่าตารางเมตร ที่มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ
510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิ ก อาลี อัคบาร์ เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
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บุฟเฟ่ ต์

จัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็ นสถานที่ สาคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล
นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็ นรูปโดมที่สวยงาม และได้รบั การ
ขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
ชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่ งถูกสร้างขึ้ นในสมัยของ
กษัตริย ์ ชาห์ อับบาสที่1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีท้งั หมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละ
ชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝี มือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น
พระราชวังฯแห่งนี้ สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ ชั้นบนสุด
ยังได้ตกแต่งเป็ นห้องสาหรับฟั งเพลงและเล่นดนตรี
ชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งสร้างโดยชาห์
อับบาสที่ 1 เช่นเดี ยวกันซึ่ งจะใช้เป็ นมัสยิดส่วนพระองค์แ ละราชวงศ์เท่านั้ น
โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้วา่ งดงามที่สุดในประเทศ
ชม มัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่ งของโลกถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1612 และสาเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638
โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ
40 เมตร ให้ท่ านได้พัก ผ่ อนตามอัธยาศัย เลื อกซื้ อของฝากต่ างๆที่ บริ เวณ
จตุรสั แห่งนี้
อิสระให้ท่านได้ชอ๊ ปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
พักที่
PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 พฤหัสบดี 16 เม.ย. 63
อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน (Kashan) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนื อของ
อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็ นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ หมู่บา้ นแอบยาเนห์ (Abyaneh
Village) ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูกสร้างอยู่
บนเนิ นเขาคาร์คาส ชมความเป็ นอยู่ของชุมชนหมู่บา้ นเก่าแก่ ที่ใช้อิฐดินดิบเป็ น
วัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18
เมื่อสมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รบั เอาศาสนา
อิสลามเข้ามา และได้รบั การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางไปยัง เมื อ งคาชาน ซึ่ ง เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามสวยงามใน
ทะเลทราย หรือที่เรียกว่า โอเอซิส ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ ์
ดอกไม้ต่างๆ
นาท่านไปเที่ยวชม สวนฟิ น (Fin Garden) ซึ่งเป็ นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขา
ซาโกรซ ถูกสร้างขึ้ นในราชวงศ์ซาฟาวิด โดย ชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็ น
สวนแบบเปอร์เ ซี ย ภายในสวนได้ถู ก ตกแต่ ง ด้ว ยน้ า พุ ที่ เ กิ ด จากแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ ซึ่งมีความดันจากน้ าใต้ดิน สามารถให้มีกาลังน้ าที่ ไหลไปตามท่ อ
ต่างๆ และไหลไปหล่อเลี้ ยงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วย และยังมีวงั อันสวยงาม
ที่ถูกสร้างเป็ น 2 ชั้นสาหรับเป็ นที่ประทับ พร้อมกันนั้นก็มีหอ้ งอาบน้ าและอบไอ
น้ า
จากนั้นไปชม โบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือ
คฤหาสน์หลังนี้ ได้ถูกสร้างขึ้ นโดยพ่อค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองคาชาน ชื่อว่า ฮัจ
เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าได้ทาการส่งสินค้าออกไปยังเมืองบรูเจอร์ดี
บ้านหลังนี้ ได้ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1875 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 ปี
ภายในประกอบไปด้วยสนามหญ้าที่ ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ และตัวบ้านมีลกั ษณะ
8

อีสฟาฮาน

เป็ นช่ อ งลมเพื่ อ ให้อ ากาศได้ถ่ า ยเทและหมุ น เวี ย น อี ก ทั้ง ยัง ท าการตกแต่ ง
ลวดลายฝาผนั งด้วยการแกะสลักปูนปั้ นและทาสีให้มีความสวยงามตามแบบ
ลักษณะของอิหร่านอีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางต่อไปยัง กรุงเตหะราน ซึ่งอยู่ห่างประมาณ
150 กม.
คา่
นาท่านออกเดินทางไปยังสนามบินโคไมนี่ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
รับประทานอาหารคา่ ระหว่างทาง (อาหารกล่อง/แซนด์วิช)
22.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051
(รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
วันที่ 9 ศุกร์ 17 เม.ย. 63
กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การ
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษทั ฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ***
คาแนะนา : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเสื้ อแขนยาวที่มีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็ นเสื้ อแบบหลวมๆ ที่ไม่เน้นสรีระ
และเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย ปั จจุบนั สายการบินไม่มีนโยบายแจกผ้าคลุมผมบนเครื่องบิน ลักษณะผ้าคลุมผมที่เตรียม
ไปอาจเป็ นผืนยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรสั แบบผ้าพันคอที่สามารถพับเป็ นสามเหลี่ยม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุด
สุภาพ (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล)
ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : ราคานี้ สาหรับผูเ้ ดินทาง 15 คนขึ้ นไป

 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

47,900.-

 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,900.-

 ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดราคา

14,000.-

การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดิ นทาง กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 20,000
บาท/ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิ นไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เตหะราน-กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น มาฮานแอร์ และตัว๋
เครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า สาหรับหนังสือเดินทางไทย
 ค่าโรงแรมที่พกั 7 คืน ระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการ ท่านละ 64 ดอลลาร์ ตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็ น 27 ดอลลาร์ ตลอดทริป หรือ
ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะ
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การยกเลิก :

ตกลงกันเป็ นกรณี พิ เศษ เช่ น หากท่ านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพี ยงอย่างเดี ย ว ท่ านต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าจัดทาเอกสาร และค่าธรรมเนี ยมวีซ่าของคนต่างด้าว
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ( 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน

 คื น ค่ า ใช้จ่ า ยทั้ ง หมด (ยกเว้น ค่ า วี ซ่ า ที่ ยื่ น และตั ๋ว
เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด
หรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม
และปี ใหม่) ที่ ตอ้ งการันตี มัดจ ากับทางสายการบิ น
หรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือ
โดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 เก็บค่าใช้จ่าย 50%
 เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
1
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น จานวน 1 ใบ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทาการจองทัวร์)
หมายเหตุ :
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ก ารเปลี่ย นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้
 รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุม ของทางบริษ ัท ฯ หรือ ค่า ใช้จ ่า ยเพิ่ม เติม ที ่เ กิด ขึ้ นทางตรง หรือ ทางอ้อ ม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูก ทาร้าย การสูญ หาย ความล่า ช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมี
สิ่งผิ ดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้ว ยเหตุผ ลใด ๆ ก็ตามที่ก องตรวจคนเข้าเมืองพิจ ารณาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจาก ได้สารองที่
นั ง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พ กั ในต่างประเทศเป็ นที่เรีย บร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริษัท ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่ก องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้า
เมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการ
ชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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