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NT503
ทวัรอ์หิร่าน เทยีวครบดนิแดนเปอรเ์ซยี 9 วัน 6 คนื (W5)
ทัวรอ์หิร่าน , 9 วัน 6 คนื ,

PIROOZY HOTEL  , ARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN)  , ELYSEEHOTEL  , OXIN HOTEL

เตหะราน - อาหว์าซ - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- พระราชวงัโกเลสตาน - พพิธิภณัฑพ์รม - พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย  
เมอืงชูสห ์- พพิธิภณัฑซู์ซ่า - เดซฟลู - เมอืงชูสหต์าร ์- โชกาซานบลิ - เมอืงยาซูจ - หมูบ่า้นทงัอเีมอเรยีน - เดน่า 
เมอืงชรีาซ - สเุหรา่สชีมพ ู- สวนอแีรม - สวนนาเรนเจสตาน - ทฝีงัศพฮาเฟซ - ป้อมคารมิขา่น - ตลาดวากลิบาซาร ์ 
เมอืงมารพ์ดาสท ์- นครเปอรเ์ซโพลสิ - เมอืงอสีฟาฮาน - สะพานคาจู - สะพานอลัลาหเ์วอรด์ขีา่น - วหิารแวงค ์-

พระราชวงัเชเหลโชตุน 
พระราชวงัฮสัทเ์บเฮสท ์- จตัุรสัอหิมา่ม - พระราชวงัอาลคีาปู - มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์- มสัยดิอหิมา่ม 

เมอืงคาชาน - หมูบ่า้นแอบยาเนห ์- สวนฟิน - ชมโบรเูจอรด์เีฮาส์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เตหะราน

19.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทางณ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ มาฮานแอรช์นั 4 แถว S ประต ู8



22.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดยสายการบนิ มาฮานแอร ์เทยีวบนิท ีW5050 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.30
ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครืองบนิ)

วนัท ี2
เตหะราน - อาหว์าซ

03.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโคไมน ีกรุงเตหะราน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร จากนัน ทําทา่นไปรับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซงึเป็นเมอืงหลวงของประเทศ ตังอยู่ทางดา้นทศิใตข้องเทอืกเขาอัลโบรช์
ทพีาดผา่นจากทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณหนงึพันเมตร ไดถู้กสรา้งขนึในราวปี ค.ศ.900
จากหมู่บา้นเล็ก  ๆและไดถู้กพัฒนาใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรืองมกีารตบแตง่ปลกูตน้ไมใ้หด้สูวยงามมาโดยตลอดทกุรัชสมัย 

นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) ทมีชีอืเสยีงซงึไดเ้ก็บสะสมสงิของเครืองใชต้า่ง  ๆจากทัวทกุแหง่ในอหิร่าน
ถูกนํามารวมกันไวท้นีี และทสํีาคัญทสีดุสงิของเครืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนดิทยีอ้นอดตีไปถงึ 2,600 ปี
พรอ้มกันนันยังไดแ้สดงถงึความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นไปชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกหุลาบ เป็นพระราชวังทสีรา้งอยู่กลางเมอืง
เป็นสงิกอ่สรา้งทเีกา่ประมาณ 400 กวา่ปี ประกอบไปดว้ยอาคารตา่ง  ๆ12 อาคาร ถูกสรา้งขนึตังแตร่าชวงศซ์าฟาวดิโดยกษัตรยิท์าหม์าสพ์
ตอ่มาไดถู้กปรับปรุงโดยกษัตรยิค์ารมิ ขา่นซานด ์และกษัตรยิอ์ะกา โมฮัมตข์า่น กอจาร ์ซงึไดเ้ลอืกเตหะรานเป็นเมอืงหลวง
จงึไดส้รา้งตอ่เตมิใหเ้ป็นพระราชวังทมีคีวามสวยงามมาจนถงึทกุวันนี 

จากนัน นําทา่นไปชม พพิธิภณัฑพ์รม (Carpet Museum)ตังอยู่กลางกรุงเตหะราน เป็นพพิธิภัณฑท์มีกีารกอ่สรา้งรูปทรงทันสมัยและมชีอืเสยีง
ภายในอาคารไดถู้กตกแตง่แบบสมัยใหม่และเป็นระเบยีบ ทแีหง่นีไดถู้กเก็บสะสมพรมจากทตีา่งๆในอหิร่าน นํามารวมกันไวท้นีี
ซงึมทัีงพรมผนืเล็กและใหญ่สดุตา่งๆกัน และทน่ีาตนืตาตนืใจมากทสีดุก็คอื
ลวดลายและเลยีนแบบพรมผนืแรกของโลกทขีดุคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวรัสเซยีทเีมอืงพาซลิกิ (Pazyryk) ซงึพรมนีไดใ้ชห้อ่ศพอยู่
และตอ่มาจงึไดตั้งชอืวา่ พรมพาซลิกิจากการตรวจสอบอายุโดยใชรั้งส ีพบวา่พรมผนืนีมอีายุเกา่แกแ่ละมากกวา่ 2,000
ปีมาแลว้และเป็นการถักทอจากลวดลายของชาวเปอรเ์ซยี จากหลักฐานดังกลา่วไดบ้ง่ ใหเ้ห็นวา่ มกีารทอพรมในอหิร่านไม่ต่าํกวา่ 2500 ปีมาแลว้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

14.00 น.
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย (National Jewels Museum)
สถานทแีหง่นีถูกดแูลรักษาและการบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน
ภายในเต็มไปดว้ยเครืองเงนิทองและเครืองประดับอัญมณีเพชรพลอยไขมุ่กอันล ้าํคา่มากมายเกนิกวา่จะประมาณราคา ซงึมขีองทสํีาคัญตา่งๆ
หลายอย่าง เชน่ เพชรสชีมพ ู(Darya e Noor/Sea of Light)เป็นเพชรสชีมพทูเีม็ดใหญ่ทสีดุในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มนี ้าํหนักถงึ 182
การัต ลกูโลก(Global of Jewel)ทปีระดับดว้ยอัญมณีเพชรนลิจนิดา 51,366 ชนิ ซงึมนี ้าํหนักประมาณ 18,200 การัต พระราชบัลลังกฯ์(Naderi
Shah Throne)เป็นของกษัตรยิน์าเดรี ซาห ์ททีรงสงัใหส้รา้งมคีวามสงู 2.25 เมตร ประดับดว้ยเพชรนลิจนิดามากกวา่ 26,000 ชนิ
มงกฎุเกยีนี(Kiani Crown)ซงึทําขนึในราชวงศข์องฟาทห ์อาล ีซาฮ ์ทขีนึครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834
ทําดว้ยไขมุ่กและอัญมณีทมีคีา่อกีมากมายรวมแลว้มนี ้าํหนัก 4.5 กก. และมงกฎุปาห ์ลาว(ีPahlavi Crown)ถูกทําขนึในปี ค.ศ.1925
ตอนทขีนึครองราชยแ์ละนอกจากนันยังม ีเครืองประดับตา่ง  ๆอกีมากมายทสีดุจะประเมนิคา่ฯ

16.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางไป สนามบนิเมราหบ์ดั เพอืตรวจเอกสารการเดนิทาง

17.00 น.
รับประทานอาหารค่าํทภัีตตาคาร ในสนามบนิ

18.50 น.
ออกเดนิทางจาก เตหะราน สู ่เมอืงอาหว์าซ โดยสายการบนิ Iran Aseman Airlines เทยีวบนิท ีEP-832

20.10 น.



เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอาวาซ ซงึเป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดคเูซสถาน ทตัีงอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ
อยู่บนทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาซาโกรซ ทพีาดผา่นทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือลงสูท่างดา้นตะวันตกเฉียงใต ้

ทพีกั
NEYSHEKARHOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อาหว์าซ - ชูสห ์- เดซฟลู - ชูสหต์าร ์- อาหว์าซ

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงชูสห ์(Shush) ทตัีงอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 190 กม.เมอืงชสูหใ์นอดตีก็คอื
เมอืงซซูา่ (Susa) ซงึเคยเป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญของอาณาจักรเปอรเ์ซยีโบราณ ซงึมพีวกอลีาไมทใ์นสมัยทเีรืองอํานาจไดตั้งเป็นอาณาจักรขนึมา
และมเีมอืงซซูา่เป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครอง นอกจากนันเมอืงซซูา่ยังเป็นหัวเมอืงทสํีาคัญในการเดนิทางระหวา่งเมอืงตา่งๆ
ในการเดนิทัพเพอืไปยังดา้นตะวันตก

ใหท้า่นไดช้ม ซากโบราณสถาน จากการทไีดม้กีารขดุคน้ทางดา้นโบราณคด ีทําใหรู้ไ้ดว้า่เมอืงนีเคยมปีระชากร อาศัยอยู่ในสมัยเมอื 4,000
ปีกอ่นครสิตกาล ในปี 645-640 กอ่นครสิตกาล กษัตรยิข์องพวกอัสซเีรียน อัซเซอรบ์านพิาล ไดบ้กุเขา้ทําลายเมอืงซซูา
และหลังจากนันเมอืราชวงศอ์ะคาเมนดิสไ์ดข้นึปกครองอาณาจักรเปอรเ์ซยี กษัตรยิด์ารอิุสมหาราช
ก็ไดทํ้าการพัฒนาปรับปรุงเมอืงนีขนึมาโดยมกีารสรา้งพระราชวังตา่ง  ๆพระราชวงัอะพาดานา่ (Apadana
Palace)ทถีูกสรา้งขนึมาพรอ้มกับการเมอืงเปอรเ์ซโพลสิ โดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชในราวปี 522-486
กอ่นครสิตกาลใหเ้ป็นทพัีกและรับรองผูท้มีาเยือน ในปี 330 กอ่นครสิตกาล หลังจากราชวงศอ์ะคาเมนดิสไ์ดส้นิสดุลง
อเล็กซานเดอรม์หาราชทรีบชนะก็ไดข้นึมาปกครองและเมอืงซซูาก็เป็นสว่นหนงึแหง่อาณาจักรของราชวงศซ์ลีวิซดิ แตต่อ่มาอกีประมาณ 8
ปีพวกปารเ์ทยีนก็ไดเ้ขา้มาครอบครอง และก็ตอ่เนืองไปถงึรัชสมัยของราชวงศซ์สัซานดิ ซงึไดจั้ดการรวมเมอืงซซูา่ใหเ้ป็นเมอืงหลวง ในปี
ค.ศ.310-379 ระหวา่งทกีษัตรยิช์าเปอร ์ท ี2 ขนึครองราชย ์เมอืงนีไดม้คีวามสําคัญทางดา้นศาสนาครสิตแ์ละก็ศาสนาของพวกยวิดว้ย
จนกระทังถงึในสมัยของพวกมองโกล เมอืงนีก็ไม่มบีทบาททสํีาคัญจนถงึราชวงศซ์านด ์จากนันในปี ค.ศ.1852
พวกนักโบราณคดไีดม้กีารเขา้มาสํารวจขดุคน้สงิของโบราณวัตถุทมีคีณุคา่ทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมาย 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑซู์ซา่ (Susa Museum)เป็นสถานททีไีม่ใหญ่มากนัก
แตม่สีงิของโบราณทนํีาออกแสดงเป็นสงิของในยุคของอาณาจักรอลีาไมทท์นัีกโบราณคดไีดข้ดุคน้พบ เชน่ เครืองปันดนิเผา เซรามคิส์
เงนิทองของมคีา่ทสํีาคัญ คอื หัววัวคูท่มีาจากวังอะพาดาน่า สงิโตทตีอ่สูก้ับเฮอรค์วิสสิ และเครืองปันดนิเผาทเีป็นสญัลักษณ์ตา่งๆหลายอย่าง 

นําทา่นไปชม ทฝีงัศพของดาเนยีล (Tomb of Daniel)
ซงึเป็นชาวยวิผูท้อีาศัยอยู่ในเมอืงซซูา่และในระหวา่งทถีูกกักขังโดยพวกบาบโีลนในราวศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตกาล ไดทํ้าการเขยีนเรืองราว
ดว้ยการกลา่วถงึเมอืงซซูา่ในพระคัมภรี์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงเดซฟลู (Dezful) ทตัีงอยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 35 กม.
เมอืงเดซฟลูตังอยู่บรเิวณรมิแม่น ้าํเดซ เป็นบรเิวณพนืททีางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผา่โบราณทยีอ้นหลังไปประมาณ
4000 ปีกอ่นครสิตกาล 

นําทา่นไปชม ความเป็นอยูข่องชาวคซู และสะพานทใีชข้า้มแม่น ้าํเดซทถีูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี4 ในสมัยของกษัตรยิช์าปรู ์ท ี1
แหง่ราชวงศซ์สัซาเนียน ทมีคีวามยาวประมาณ 410 เมตร นอกจากนันยังมเีขอืนทมีคีวามสงูถงึ 203 เมตร
ซงึเขอืนนีมคีวามสําคัญในดา้นการเกษตรของจังหวัด 

นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงชูสหต์าร ์(Shushtar)
ซงึเป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยการสรา้งระบบดว้ยการเคลอืนไหลของน ้าํทถีูกสรา้งขนึในราชวงศซ์สัซาเนียน
และไดถู้กขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ.2009 

นําทา่นไปชม โชกา ซานบลิ (ChoghaZanbil) ซงึเป็นโบราณสถานในสมัยของพวกอลีาไมท์
ซงึเป็นสถานทแีหง่หนงึทถีูกสรา้งขนึมาดว้ยสถาปัตยกรรมและอยู่นอกดนิแดนของเมโสโปเตเมยี ถูกกอ่สรา้งขนึประมาณ 1250



ปีกอ่นครสิตกาลโดยกษัตรยิอั์นทาสห-์นาพริชิา เป็นวหิารทมีคีวามสงูถงึ 5 ชนั สรา้งดว้ยอฐิสแีดงกอ้นใหญ่
เพอืใหเ้ป็นทสีงิสถติของพระเจา้ผูย้งิใหญ่อนิชชูนีาค (Inshushinak) แหง่เทอืกเขา 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงอาหว์าซ

19.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/ โรงแรม

ทพีกั
NEYSHEKAR HOTELโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อาหว์าซ - ยาซูจ

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงยาซูจ (Yasooj) ทตัีงอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางหา่งประมาณ430 กม. ยาซจู
เป็นเมอืงทสํีาคัญและศนูยก์ารปกครองของจังหวัดโคหก์โิลเยห ์ตัวเมอืงยาซจูตังอยู่ในเขตพนืทสีงูซงึมอีากาศหนาวเย็น
ในฤดหูนาวอากาศจะเย็นมากและตามยอดเขาจะมหีมิะปกคลมุ และพนืทสีว่นมากจะไดรั้บน ้าํฝน ทําใหต้ามหบุเขาตา่งๆเกดิเป็นป่าทเีขยีวชอุ่ม
จงึทําใหพ้นืดนิมคีวามชุม่ชนืตลอดทังปีและเมอืงยาซจูจงึเต็มไปดว้ยป่าไมท้เีขยีวขจี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ใหท้า่นได ้ชมความสวยงามของเมอืงทใีนอดตีกอ่นครสิตกาลประมาณ 330 ปี
หลังจากทอีเล็กซานเดอรแ์หง่มาเซโดเนียไดม้ชียัชนะตอ่กองทัพของพวกเปอรเ์ซยีทบีรเิวณกัวกาเมลาในปี 331 กอ่นครสิตกาล
ก็ไดเ้คลอืนทัพเขา้ยดึครองเมอืงบาบโิลเนียนและอลีอม และไดว้างแผนทจีะบกุเขา้ยดึเปอรเ์ซยีกอ่นทฤีดหูนาวจะเรมิขนึ โดยใชเ้สน้ทางเดนิทัพที
เรียกวา่ ถนนหลวง (Royal Road) เพอืจะเขา้ทําลายเมอืงหลวงเปอรเ์ซโปลสิ กองทัพของอเล็กซานเดอรไ์ดข้า้มแม่น ้าํ
ขา้มภเูขาจนกระทังมาถงึทรีาบสงูยาซจูจงึไดเ้รมิตังกองกําลังเพอื เตรียมพรอ้มในการทจีะบกุเขา้ไป และสถานทแีหง่นี
ก็เป็นสว่นทสํีาคัญในการตังรับขา้ศกึของแม่ทัพเปอรเ์ซยีทมีชีอืวา่ อะรโิอบารซ์าเนส (Ariobarzanes) ซงึเป็นผูท้ปีกครองดนิแดนสว่นนี
และไดส้รา้งชอืเสยีงใหเ้ป็นทรีูจั้กกันอย่างดเียียมในการตอ่สูป้้องกันหัวเมอืงจนกระทังเสยีชวีติ 

นําทา่นไปชม หมูบ่า้นทงัอ ีเมอเรยีน (TangeMerian Valley)
ซงึเป็นสถานททีมีแีม่น ้าํเคอรซ์านไหลมาจากภเูขาผา่นลงมาทางดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องยาซจู
จงึทําใหเ้ป็นพนืททีมีคีวามชุม่น ้าํและมอีากาศทเีหมาะกับการเพาะปลกูพชื หลังจากทแีม่น ้าํไหลลงมาโดยผา่นซอกเขา
ทําใหม้กีารกักเก็บน ้าํเอาไวใ้ชป้ระโยชนต์ามหมู่บา้นตา่ง  ๆ

จากนัน นําทา่นไปชมความสวยงามของ เทอืกเขาซากรอ๊ซ ทเีรียกวา่ เดนา่ (Dena) ซงึมคีวามยาวประมาณ 80 กม.และความกวา้งโดยประมาณ
15 กม.ซงึเป็นบรเิวณทกีันพรมแดนของจังหวัดอสีฟาฮานโคหก์ลิเูยหแ์ละโบเยอร-์อาหห์มัด ซงึเทอืกเขาเดน่านีมยีอดเขาอกี 40
ยอดทมีคีวามสงูถงึ 4,000 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล

19.30 น.
รับประทานอาหารค่าํทภัีตตาคาร

ทพีกั
PARSIAN AZADIHOTELโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ยาซูจ - ชรีาซ

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงชรีาซ (Shiraz)ทตัีงอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางหา่งประมาณ180 กม. นําทา่นชมเมอืงชรีาซ (Shiraz)



ซงึเป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดฟารส์ ตังอยู่ทางดา้นใตข้องเทอืกเขาซาโกรซอยู่สงูเหนือระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,500
เมตร เมอืงนีมคีวามสําคัญตอ่ชาวอหิร่าน
เพราะในอดตีเป็นตน้กําเนดิของชาวเปอรเ์ซยีและยังเป็นอาณาจักรทใีหญ่ทสีดุทมีศีนูยก์ลางการปกครองอยู่ทเีปอรเ์ซโพลสิ ของเปอรเ์ซยีโบราณ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นไปชม สเุหรา่สชีมพ ู(Pink Mosque)หรือมชีอืวา่ Nasir al Molk Mosque
ซงึไดช้อืวา่เป็นสเุหร่าทมีคีวามสวยงามและสําคัญทสีดุของอหิร่านตอนใต ้เอกลักษณ์ของสเุหร่านี คอื สว่นตา่งๆจะถูกตกแตง่ดว้ยกระเบอืงสชีมพู
ถูกสรา้งขนึโดยมรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรีอั์ลมอลค์ในปี ค.ศ.1876 และสําเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ. 1887 

นําทา่นไปชม สวนอแีรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนทสีวยงามราวกับสวนสวรรค์
เป็นสวนทตีกแตง่ดว้ยไมด้อกไมป้ระดับและไมย้ืนตน้หลากหลายชนดิ เป็นการจัดสวนแบบเปอรเ์ซยีทงีดงามยงิ
ภายในสวนยังมตํีาหนักเกา่ของผูป้กครองเมอืงชรีาซราชวงศก์อจาร(์Qajars) สรา้งโดยขา่นโมฮัมหมัดอาล ีเมอืตน้ศตวรรษท ี18
ซงึทงิร่องรอยแหง่ความสวยงามไวจ้นกระทังปัจจบัุน 

นําทา่นชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซงึเป็นสวนทมีคีวามสวยงามอกีแหง่ของชรีาช ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1879
และเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1886 เพอืใหเ้ป็นทพํีานักของแขกตา่งเมอืงทมีาเยียมเยือน
แตต่อ่มาก็ไดก้ลายเป็นทพัีกของเจา้เมอืงในราชวงศก์อจารใ์นอดตี ซงึภายในทางเขา้ไดถู้กตกแตง่ดว้ยกระจกชนิเล็กๆดว้ยฝีมอืทสีวยงาม
และหอ้งตา่งๆทอียู่รอบดา้นก็ไดม้กีารตกแตง่ดว้ยกระจกสทีบีานหนา้ตา่งอกีดว้ย สว่นอกีดา้นหนงึทอียู่บรเิวณขา้งๆกัน
ยังมกีารตกแตง่ภายในและมพีพิธิภัณฑห์ุน่ขผีงึของบคุคลทสํีาคัญในอดตีของเปอรเ์ซยี 

นําทา่นไปชม ทฝีงัศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซงึมชีอืเต็มวา่ ซมัซดุดนิ มูฮัมหมัด ฮาเฟซเป็นกวเีอกทมีชีอืเสยีง เกดิทเีมอืงชรีาซเมอืปี
ค.ศ.1324 และเสยีชวีติเมอืปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมคีวามสามารถในการแตง่บทกวทีไีดค้วามไพเราะ
ทเีขา้ใจวถิชีวีติของผูค้นและแตง่กวทีใีชคํ้างา่ยๆขนึมาใหเ้ป็นคตสิอนคนใหเ้ป็นคนดี
อนุสรณ์สถานทฝัีงศพของนักกวทียีงิใหญ่ทสีรา้งไดถู้กสรา้งขนึมาเมอืปี ค.ศ.1936-1938 เพอืใหเ้ป็นทรํีาลกึถงึคณุงามความดขีองทา่น 

นําทา่นไปชม ป้อมคารมิ ขา่น (Karim Khan Fort)ทคีารมิ ขา่นไดส้งัใหส้รา้งทพัีกอาศัยและเป็นศนูยก์ลางการบรหิารงานขนึทใีจกลางเมอืง
ทพัีกอาศัยนีถูกออกแบบมลัีกษณะเหมอืนป้อม มพีนืทปีระมาณ 12,800 ตรม. มกํีาแพงลอ้มรอบทัง 4
ดา้นภายในยังตกแตง่ดว้ยตน้ไมเ้พอืใหม้คีวามร่มรืน 

ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย เลอืกซอืของฝากท ีตลาดวากลิบาซาร ์(Vakil Bazaar) เป็นตลาดบาซารท์ตัีงอยู่ในบรเิวณดารบ์ อ ีชาหซ์าเดห์
ซงึอยู่ใกลก้ับมัสยดิวาคลิ ภายในจะมสีนิคา้หลายอย่างรวมทังเครืองเทศตา่ง  ๆมากมาย

19.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ELYSEEHOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ชรีาส - เปอรเ์ซโพลสิ - อสีฟาฮาน

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นออกเดนิไปยัง เมอืงมารพ์ดาสท ์ซงึอยู่หา่งจากเมอืงชรีาซไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นทตัีงของ
นครเปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis)ในอดตีสถานทนีีไดเ้ป็นเมอืงหลวง และศนูยก์ลางทยีงิใหญ่ของอาณาจักรเปอรเ์ซยี
และไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 ใหท้า่นไดช้มโบราณสถานทสีรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี
จนถงึรัชสมัยของดารอิุสท ี3 ซงึไดถู้กกอ่สรา้งปรับปรุงตอ่เตมิมาตลอดระยะเวลา 200 ปี
นครแหง่นีเป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางทปีระกอบดว้ยราชวังตา่ง  ๆหอ้งโถงใหญ่ ทเีก็บทรัพยส์มบัต ิทเีก็บสงิของมคีา่ตา่งๆ
ทมีคีวามสําคัญทสีดุ แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพ ของอเล็กซานเดอรม์หาราช บกุเขา้ทําลายเผาผลาญจนพนิาศไป
เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม 



จากนันนําทา่นไปเทยีวชมสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนงึ ซงึเป็น สสุานทฝีงัศพของกษตัรยิ ์4 องค ์เนโครโพลสิ
(Necropolis)ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมทเีดน่ในการแกะสลักบนผาหนิและทสํีาคัญเป็นสสุานของษัตรยิด์ารอิุสท ี1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3
พระองคซ์งึเคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมากอ่น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงอสีฟาฮาน (Isfahan) ทเีป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดฯ
ตังอยู่ทางดา้นตะวันตกระยะทางหา่งประมาณ 250 กม. นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ เมอืงอสีฟาฮาน (Isfahan)
ซงึเป็นเมอืงทมัีงคังดา้นศนูยก์ลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ
จนถงึขันสงูสดุในเกอืบทกุดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี การประดษิฐอั์กษรภาพอสิลามอันแสนวจิติรสวยงามแบบเปอรเ์ซยี 

นําทา่นไปชม สะพานคาจ ู(Khaju Bridge) ซงึถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบทไีม่เคยพบเห็นในทใีดมากอ่น ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1650
โดยกษัตรยิช์าห ์อับบาสท ี2 ทมีคีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวถงึ 132 เมตร เพอืสําหรับขา้มแม่น ้าํซายันเดห ์ในขณะเดยีวกันก็ใชเ้ป็นเขอืนดว้ย 

จากนันนําทา่นไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ ีขา่น หรือมชีอืเรียกอกีอย่างหนงึวา่ ซโีอ เซโปล (SioSepol)เป็นสะพานทถีูกสรา้งในสมัยกษัตรยิช์าห์
อับบาสท ี1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซงึถูกสรา้งใหเ้ป็นสะพานทมีคีวามสวยงามสําหรับขา้มแม่น ้าํซายันเดห ์มคีวามกวา้ง
14 เมตร และมคีวามยาวถงึ 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมกีารตกแตง่เป็นทางเดนิทสีวยงามและฐานดา้นลา่งถูกสรา้งเป็นสว่นโคง้
33 โคง้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
อสีฟาฮาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ เมอืงอสีฟาฮาน (Isfahan) ซงึเป็นเมอืงทมัีงคังดา้นศนูยก์ลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม
ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ จนถงึขันสงูสดุในเกอืบทกุดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี
การประดษิฐอั์กษรภาพอสิลามอันแสนวจิติรสวยงามแบบเปอรเ์ซยี 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยังชมุชนของชาวอารเ์มเนียน ชมความสวยงามของ วหิารแวงค ์(Vank
Church)ซงึเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนทนัีบถอืศาสนาครสิต ์ทถีูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1655
ในรูปแบบผสมผสานศลิปะของยุโรปและของเปอรเ์ซยี 

พรอ้มกับชม พพิธิภณัฑข์องโบสถ ์ซงึจะแสดงเกยีวกับหนังสอืฯ เครืองแตง่กายประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา
และทสํีาคัญทสีดุคอืการแกะสลักตัวอักษรบนเสน้ผม

นําทา่นไปชม พระราชวงัเชเหลโชตนุ (ChehelSotun Palace)หรือวัง 40 เสา ซงึความจรงิแลว้มเีสาเพยีง 20 ตน้เทา่นัน
แตเ่มอืมองผา่นเขา้มาทางสระน ้าํหนา้วังจะเป็นเงาในน ้าํอกี 20 ตน้ ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนกิ ชอื ชคีหบ์าไฮ
พนืทขีองพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหนา้มสีระน ้าํมคีวามยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชนัสงู 15 เมตร
มกีารแกะสลักลวดลายประตหูนา้ตา่งทสีวยงาม
และลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท้เีขยีวชอุ่มเพอืใหเ้ป็นทพัีกผอ่นของกษัตรยิแ์ละนางสนมตอ่มาใชเ้ป็นทตีอ้นรับพระราชอาคันตกุะ
ซงึตอ่มาก็ไดถู้กตอ่เตมิโดยกษัตรยิช์าห ์อับบาส ท ี2 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

จากนัน นําทา่นไปชมความสวยงามของ พระราชวงัฮสัทเ์บเฮสท ์(HashtBehesht Palace) ซงึหมายถงึวังทเีป็นเหมอืนสวรรคถ์ูกสรา้งขนึในปี
ค.ศ.1660 ในยุคของกษัตรยิช์าหส์ไุลมานวังนีไดถู้กสรา้งขนึตามแบบเทคโนโลยีทเีหนือกวา่ ชนัท ี2
ของหอ้งตา่งๆไดถู้กตกแตง่อย่างสวยงามดว้ยสขีองปนูปาสเตอรพ์รอ้มกับแกะภาพลวดลายซงึตอ่มาในยุคของราชวงศ ์กอจารฟ์าทห ์อาล ีชาห์
ไดใ้ชเ้ป็นทพัีกสําหรับนางสนมทโีปรดปรานมากทสีดุ 8 คนก็เลยไดช้อืใหม่วา่ พระราชวังแหง่สวรรคช์นัแปด (Eight Paradises Palace)



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นไปชม จตัรุสัอหิมา่ม ซงึมพีนืทกีวา้งใหญ่ประมาณแปดหมนืกวา่ตารางเมตรทมีคีวามกวา้งประมาณ 165 เมตร
และมคีวามยาวประมาณ 510 เมตร ซงึมสีถาปนกิ อาล ีอัคบาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งจัตรัุสแหง่นี
เพอืใหเ้ป็นสถานทสํีาคัญในดา้นกจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล นอกจากนันบรเิวณรอบๆยังมกีารตกแตง่เป็นรูปโดมทสีวยงาม
และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 

ชม พระราชวงัอาล ีคาปู (Ali Qapu Palace) ซงึถูกสรา้งขนึในสมัยของกษัตรยิ ์ชาห ์อับบาสท1ี โดยมกีารสรา้งเพมิเตมิจนมทัีงหมด 6
ชนัซงึแตล่ะชนัไดถู้กตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชนัครูในสมัยนันพระราชวังฯแหง่นีสรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับและรับรองฯ
พรอ้มกันนีชนับนสดุยังไดต้กแตง่เป็นหอ้งสําหรับฟังเพลงและเลน่ดนตรี 

ชม มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซงึสรา้งโดยชาห ์อับบาสท ี1
เชน่เดยีวกันซงึจะใชเ้ป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ทา่นัน โดยเฉพาะตัวโดมซงึถอืไดว้า่งดงามทสีดุในประเทศ 

ชม มสัยดิอหิมา่ม (Imam Mosque) ซงึเป็นสถาปัตยกรรมทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่ หนงึของโลกถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1612 และสําเร็จเรียบรอ้ยในปี
ค.ศ.1638 โดยมยีอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมเีสามนิาเรทท์มีคีวามสงูประมาณ 40 เมตร ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย
เลอืกซอืของฝากตา่งๆทบีรเิวณจตรัุสแหง่นี 

อสิระใหท้า่นไดช้อ๊ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดบารซ์าร ์บรเิวณอหิม่ามสแควร์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
อสีฟาฮาน - แอบยาเนห ์- คาชาน - เตหะราน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคาชาน (Kashan) ซงึตังอยู่ทางดา้นเหนือของอสีฟาฮาน ประมาณ 200 กม.
เป็นเมอืงในโอเอซสิทสีวยงามและอุดมสมบรูณ์ 

ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของ หมูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) ทมีคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,400 เมตร
ซงึถูกสรา้งอยู่บนเนนิเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชมุชนหมู่บา้นเกา่แกท่ใีชอ้ฐิดนิดบิเป็นวัสดใุนการสรา้งบา้น
และยังคงสภาพเดมิทเีคยเป็นมาตังแตศ่ตวรรษท ี16-18 เมอืสมัยกอ่นนี ชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร์
ซงึตอ่มาไดรั้บเอาศาสนาอสิลามเขา้มา และไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคาชาน ซงึเป็นเมอืงทมีคีวามสวยงามในทะเลทรายหรือทเีรียกวา่ โอเอซสิ ทอีุดมสมบรูณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้
พันธุด์อกไมต้า่ง  ๆ

นําทา่นไปเทยีวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซงึเป็นสวนทอียู่ตดิกับทรีาบเชงิเขาซาโกรซถูกสรา้งขนึในราชวงศซ์าฟาวดิโดยชาห ์อับบาสท ี1
ออกแบบใหเ้ป็นสวนแบบเปอรเ์ซยีภายในสวนไดถู้กตกแตง่ดว้ยน ้าํพ ุทเีกดิจากแหลง่น ้าํธรรมชาตซิงึมคีวามดันจากน ้าํใตด้นิ
สามารถใหม้กํีาลังน ้าํทไีหลไปตามทอ่ตา่ง  ๆและไหลไปหลอ่เลยีงตน้ไมต้า่ง  ๆภายในสวนดว้ยและยังมวัีงอันสวยงามทถีูกสรา้งเป็น 2
ชนัสําหรับเป็นทปีระทับพรอ้มกันนันก็มหีอ้งอาบน ้าํและอบไอน ้าํ 

จากนันไป ชมโบรูเจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสนห์ลังนีไดถู้กสรา้งขนึโดยพอ่คา้ทมีชีอืเสยีงของเมอืงคาชาน
ชอืวา่ ฮัจ เซเยส จาฟาร ์นาทานซ ีเพราะวา่ไดทํ้าการสง่สนิคา้ออกไปยังเมอืงบรูเจอรด์ ีบา้นหลังนีไดถู้กสรา้งเมอืปี ค.ศ.1875



ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทถีูกตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้
และตัวบา้นมลัีกษณะเป็นชอ่งลมเพอืใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและหมุนเวยีน
อกีทังยังทําการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปนูปันและทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลักษณะของอหิร่านอกีดว้ย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยัง กรุงเตหะราน ซงึอยู่หา่งประมาณ 200 กม.

ค่าํ
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง สนามบนิโคไมน ีเพอืตรวจเอกสารการเดนิทาง 

รับประทานอาหารค่าํ ระหวา่งทาง (อาหารกลอ่ง/แซนดว์ชิ)

22.10 น.
ออกเดนิทางจาก เตหะราน สูก่รุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีW5 051 (รบัประทานอาหารและพกัผอ่นบนเครอืงบนิ)

วนัท ี9
กรุงเทพฯ /สวุรรณภมูิ

07.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์หิรา่น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี5 มนีาคม 2562 เวลา 14:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์หิรา่น

คา่ทัวรร์วม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เตหะราน-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาฮานแอร ์และตวัเครอืงบนิภายใน ชันประหยัด

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่โรงแรมทพีกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ และคา่น ้าํดมื วันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่พาหนะในการนําเทยีว ตลอดการเดนิทาง

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทัวรค์นไทย ตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถพนกังานบรกิาร ทา่นละ 56 ดอลลารต์ลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ USD 3 /ทา่น/วนั รวมเป็น 27 ดอลลาร ์ตลอดทรปิหรอืขนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่จัดทําเอกสาร และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด ( 23 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขนึ)

การจองทัวร ์(กรุณาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นเดนิทาง)
•  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 20,000 บาท/ทา่น (เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทางหากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด (ยกเวน้คา่วซีา่ทยีนืและตวัเครอืงบนิทอีอกลว่งหนา้และกรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล
(สงกรานต ์วันแรงงาน ช่วงเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทตีอ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24วันเกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %



เอกสารในการใชย้นืวซีา่

•  หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทมีอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ พนืหลงัเป็นสขีาวเท่านัน จํานวน 2 ใบ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้่าน ณ วันททีําการจองทัวร)์

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารเปลยีนแปลงโปรแกรม ราคา และเงอืนไขทังหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้
หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ทังน ีบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จํานวนทังหมด หรอื บางสว่น

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรบัผดิชอบในกรณกีระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความชํารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ในระหวา่งการเดนิทาง

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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