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Code: IE06-IRN-Miracle-86W5-Feb-59-A221208 

 

MIRACLE IRAN 8 DAYS 6 NIGHTS 

เตหะราน-ชรีาซ-อสิฟาฮาน-อะบยีาเนห ์

เสน้ทางสูต่น้อารยธรรมอาณาจกัรเปอรเ์ซยีโดยสายการบนิมาฮานแอร ์มบีนิภายในจากเมอืงชรีาซสูเ่ตหะราน 

 

น าทา่นสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทางสวยทีส่ดุในโลกตะวนัออก น าทา่นสมัผสัเสน้ทางแสนพเิศษทีจ่ะน าทา่นพบกบั 

ดนิแดนแหง่อารยธรรมของเปอรเ์ซยี ทอ่งเทีย่วชมความสวยงามของดนิแดนทีไ่ดช้ือ่วา่เปอรเ์ซยี ซึง่เป็นอารย

ธรรมเกา่แกข่องโลก สมัผสักบัเมอืงหลวงเตหะรานทีส่วยงามเป็นอนัดบัหนึง่ และเมอืงตา่งๆ 

เตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิร่าน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเทือกเขาอัลบอร์ช อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,000 เมตร เป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย การคมนาคม เศรษฐกจิ และการธนาคาร ซึง่มเีครอืขา่ยการตดิต่อกับ

ตา่งประเทศทั่วโลก 
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ชรีาซ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงวา่เป็นเมอืงแหง่กว ีวรรณกรรม ไวนแ์ละดอกไม ้เป็นสถานทีเ่กดิของกว ี

อสิฟาฮาน เมอืงที่สวยที่สุดของประเทศอหิร่านและเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ข ึน้ชือ่ที่สุดและเป็นเมอืงแห่งอารยะธรรม

เปอรเ์ซยียคุที ่2 

อะบยีาเนห ์หมูบ่า้นสสีม้ หมูบ่า้นเกา่แกโ่บราณทีม่อีายรุว่ม 1,000 ปี ตัง้อยูใ่นหุบเขาคารค์าสระดับความสงู 2,235 เมตร 

ตอนกลางของเทอืกเขาซาโกรส 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุเตหะราน 

 

18.00 น. พอกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ กรุณาสังเกตุป้าย MIRACLE 

IRAN 

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิรา่น โดย Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 050 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง) สูก่รงุเตหะราน  

 

วนัทีส่อง เตหะราน -สก ีรสีอรท์ - พระราชวงัเนยีวาราน                          เชา้-กลางวนั-เย็น 

 

01.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิหิมา่มโคมยัน ีImam Khomeini International Airport   

(สภุาพสตรกีรณุาคลมุผมใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นลงจากเครือ่ง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุเตหะรานเพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ เมอืงเตหะราน  

-------------------------------------------------  

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่DIZIN INTERNATIONAL SKI RESORT เป็นแหลง่สก ีรสีอรท์ ทีใ่หญท่ีส่ดุของ 

ประเทศอหิรา่น ตัง้อยูใ่นเทอืกเขาอลัลอรซ์ หา่งจากกรงุเตหะรานไปทางเหนอื ประมาณ 70 กม.  

กอ่สรา้งขึน้ในชว่งทศวรรษที ่1960 ภายใตก้ารปกครองของ Mohammad Reza Pahlavi เป็นสวรรค ์

ของนักสกอีหิรา่นทีน่ยิมเลน่สก ี 

ในระหวา่งทางทีเ่ราจะไปสมัผัสแหลง่สกนีี ้มคีวามสวยงามทัง้ ววิ ทวิทัศน ์

เราเดนิทางผา่นทุง่หญา้สลับกบัเทอืกเขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ ผา่นทะเลสาบทีม่นี ้าเป็นส ีTurquoise  

ผา่นพน้ทะเลสาบไป ไมไ่กล เราก็จะพบกบัแหลง่สกทีีม่ชี ือ่เสยีง ปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวโพลน  

(คา่เขา้ Dizin ski resort รวมในแพ็คเกจแลว้ ยกเวน้เครือ่งเลน่อืน่ๆไมร่วม)                                                                                                                      

 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย   น าทา่นชม พระราชวังเนยีวาราน Niavaran Palace ซึง่อยูท่างตอนเหนอืของกรงุเตหะรานสรา้งขึน้ใน 

สมยัราชวงศค์าจารQ์ajar Dynasty สรา้งในสวนทีม่คีวามสวยงาม บนเนือ้ทีก่วา่ 11 เฮกเตอร ์พระราชวัง 

แหง่นีเ้ป็นของกษัตรยิ ์ชาห ์หรอืพระเจา้โมฮมัหมดั เรซาปาหเ์ลว ีแหง่ราชวงศป์าหเ์ลว ีซึง่เป็นกษัตรยิอ์งค ์

สดุทา้ยของอหิรา่น ซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระทับรว่มกบัครอบครัว กอ่นทีจ่ะถกูปฏวิัตโิดยอะยาตลุเลาะหโ์คไมน ี  

 

ค า่           รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

           น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่  เมอืงเตหะราน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม อะบยีาเนห-์ อสิฟาฮาน                                    เชา้-กลางวนั-ค า่ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม - เชค็เอา้ท ์

   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิฟาฮาน Isfahan ระหวา่งทางแวะเยีย่มชม หมูบ่า้นอบยีาเนห ์

   Abyaneh Village (ระยะทาง 331 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย  น าท่านชมความสวยงามของ  หมูบ่า้นอบยีาเนห ์Abyaneh Village เป็นหมูบ่า้นโบราณตัง้อยูใ่นหุบเขา

ทางตอนกลางของเมอืงคาชาน หมู่บา้นนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวอหิร่านและนักท่องเทีย่ว

จากทั่วโลก เนื่องจากยังมวีถิชีวีติความเป็นอยู่แบบเดมิๆ ใชภ้าษาพารเ์ทยีน เป็นภาษาพูดในหมู่บา้น 

ผูห้ญงิจะใชผ้า้คลุมศรีษะเป็นลวดลายดอกไม ้ซึง่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทีส่ าคัญคอื บา้นทุกหลังจะถูก

ฉาบดว้ยดินโคลนสีแดง (เหมือนอฐิเผาบา้นเรา) ผสมกับเศษของตน้มอลท์ (พืชที่ใชห้มักเบียร์) 

เหมอืนกนัไปหมดทกุหลัง ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู ปัจจบุนั หมูบ่า้นอบยีาเน่ห ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 2007  

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางสู ่เมอืงอสิฟาฮาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง)  

 

แวะชมความสวยงามของ สะพานคาจู Khaju Bridge ซึง่ถูกสรา้งขึน้ไดอ้ยา่งสวยงามตามแบบทีไ่มเ่คย

พบเห็นในทีใ่ดมากอ่น ถกูสรา้งตามค าสัง่ของกษัตรยิช์าห ์อับบาสที ่2 ทีม่คีวามกวา้ง 12 เมตร และยาว

ถงึ 132 เมตร เพือ่ใชส้ าหรับขา้มแมน่ ้าซายันเดห ์และในขณะเดยีวกันก็ใชเ้ป็นเขือ่นดว้ย เวลาชว่งพระ

อาทติยก์ าลังจะตกดนิ เป็นเวลาทีเ่หมาะยิง่ส าหรับการมาชมสะพานแห่งนี้ เพราะจะมกีารเปิดไฟประดับ

ประดาสวยงามมาก เป็นทีน่ยิมของคนในเมอืงอสิฟาฮานทีจ่ะมาน่ังพักผอ่น ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  

 

ตอ่ดว้ย สะพานอลัลาหเ์วอรด์ขีา่น หรอืมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่ว่า  ซโิอ เซโปล Sio Sepol เป็นสะพานที่

ถกูสรา้งขึน้ในสมยักษัตรยิช์าห ์อบับาส ที ่1 ในปี ค.ศ. 1599 สรา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1602 เป็นสะพาน

ทีส่รา้งขึน้มาไดอ้ย่างสวยงาม เพือ่ใชส้ าหรับขา้มแม่น ้าซายันเดห์ ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 14 เมตร มี

ความยาวถงึ 360 เมตร โดยทีต่ลอดดา้นขา้งทัง้สองของสะพานแห่งนี้จะมกีารตกแต่งเป็นทางเดนิที่

สวยงามและฐานดา้นลา่งของสะพานนัน้ไดถ้กูสรา้งเป็นสว่นโคง้ดว้ยจ านวน 33 โคง้ เวลายามค ่าคนืนัน้จะ

เปิดไฟสวา่งสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานทอ้งถิน่  เมอืงอสิฟาฮาน  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิฟาฮาน                                                       เชา้-กลางวนั-ค า่ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรอื วัง 40 เสา ซึง่ความเป็นจรงิแลว้มี

เสาเพียง 20 เสาเท่านัน้ แต่เมือ่มองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหนา้พระราชวังจะเป็นเงาในน ้าอกี 20 ตน้ 

พระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนกิ ชือ่ ชคีห ์บาไฮ รอบพระราชวังมสีวนเขยีว

ชอุม่ ดอกไมช้ชูอ่สวยงามในฤดใูบไมผ้ล ิโดยเฉพาะดอกกหุลาบทีห่อ้ยเป็นพวงระยา้สง่กลิน่หอมน่าชืน่ใจ 

พระราชวังแห่งนี้สรา้งในสมัยชาฮ ์อับบาสที ่2 แต่ไดม้กีารออกแบบมาตัง้แต่สมัยชาฮอ์ับบาสที ่1 ดว้ย

วัตถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นทีพ่ักผ่อนของกษัตรยิแ์ละบรรดานางสนม ต่อมาใชเ้ป็นทีต่อ้นรับอาคันตุกะหรอื

แขกเมอืง ในพระราชวังแห่งนี้มสีระน ้าขนาดใหญ่อยูด่า้นหนา้ มคีวามยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร 

ชมการแกะสลักลวดลายประตู หนา้ต่าง ภาพฝาผนัง ปูนปั้น ชมภาพวาดสนี ้ามันขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ภายใต ้

ต าหนัก บอกเลา่เรือ่งราวราชส านักและประวัตศิาสตรก์ารท าสงคราม  

 

ต่อดว้ยน าท่านชม วหิารแวง้ค ์Vank Church เป็นโบสถป์ระจ าชมุชนชาว อารเ์มเนีย ซึง่พักอาศัยอยูใ่น

เขตนวิจุลฟาของเมอืง อสิฟาฮาน นับถอืศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธด๊อกซ ์เป็นอกีหนึง่ตัวอย่าง ของคน

ต่างนกิาย ต่างศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างมคีวามสขุ และชีใ้หเ้ห็นถงึความใจกวา้งของผูน้ า

อหิรา่นและผูน้ าทางศาสนา ผูน้ าในการบรหิารประเทศซึง่เป็นมสุลมิ นกิายชอี๊ะห ์ตัวโบสถส์รา้งระหว่างปี 
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1606-1655 หากมองจากภายนอกจะเห็นโดมของโบสถ ์เหมอืนเป็นโดมมัสยดิ แต่ถา้มองใหด้มีองให ้

ละเอยีดจะเห็นไมก้างเขนขนาดเล็กปักอยูท่ีโ่ดม ใกล ้ๆ กับตัวโบสถจ์ะมพีพิธิภัณฑข์องชาวอารเ์มเนียน 

ซึง่จัดแสดงภาพเขยีนของบคุคลส าคัญของชาวอารเ์มเนยีนและแบง่สว่นจัดแสดงววิัฒนาการเกีย่วกับการ

พมิพใ์นอหิร่าน ซึง่ชาวอารเ์มเนียนเป็นผูบุ้กเบกิ และส่วนสุดทา้ยเป็นแผนทีข่นาดใหญ่จัดแสดงใหเ้ห็น

พืน้ทีส่งัหาร ซึง่ชาวอารเ์มเนยีนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีป่ระเทศตรุก ีถกูสงัหารหมูค่รัง้แลว้ คร่ังเลา่ รวมจ านวน

แลว้มากกวา่ 500,000 คน ซึง่พวกเขายงัพยายามเรยีกรอ้งความยตุธิรรมตอ่ชาวโลกมาจนถงึทุกวันนี้ แต่

ก็ไรก้ารเหลยีวแลจากองคก์รต่าง ๆ โบสถแ์ห่งนี้ยังมนีาฬกิาทีม่าจากประเทศไทยของเรา ครัง้ในรัชสมัย

ของรัชกาลที ่5 ทรงเสด็จเยอืนอหิรา่นอกีดว้ย 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย               น าท่านชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จัตุรัสใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจัตุรัสเทยีน

อนั    เหมนิ มคีวามกวา้ง 165 เมตร และมคีวามยาวถงึ 500 เมตร รวมเนือ้ทีป่ระมาณ 80,000 กวา่ตาราง

เมตร ใหญก่วา่จัตรัุสแดงในกรงุมอสโควถ์งึ 2 เทา่ ในอดตีเป็นสนามแขง่โปโล หรอื เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 

จัตรัุสอหิมา่ม Imam Square นับวา่เป็นอญัมณีแหง่โลกมสุลมิทีผ่นวกรวมทัง้แนวความคดิ ปรัชญา และ

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามเอาไวใ้นทีเ่ดยีวกนั  

 

 มสัยดิอหิมา่ม Imam Mosque เป็นสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1612 โดยมยีอดโดมสงู 30 เมตร และมเีสามนิาเรตทีม่คีวามสงู 40 เมตร   

 

 มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์Sheikh Lotfollah Mosque สรา้งโดยชาห ์อบับาสที ่1 เชน่เดยีวกัน ซึง่จะใช ้

เป็นมสัยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ทา่นัน้โดยเฉพาะตัวโดม ซึง่ถอืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศ  

 

 พระราชวังอาล ีคาปู Ali Ghapou Palace ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิช์าห ์อับบาสที ่1 โดยมกีาร

สรา้งเพิม่เตมิจนมทีัง้หมด 6 ชัน้ ตกแต่งดว้ยภาพจติรกรรมโดยชา่งฝีมอืชัน้ยอดจติรกรชัน้ครูในสมัยนัน้ 

พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทับและรับรองแขกบา้นแขกเมอืง พรอ้มกันนี้ชัน้บน สุดยัง

ตกแตง่เป็นหอ้งส าหรับฟังเพลงและเลน่ดนตร ี 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ เมอืงอสิฟาฮาน 
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วนัทีห่า้ อสิฟาฮาน - ชรีาซ                                                    เชา้-กลางวนั-ค า่ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม – เชค็เอา้ท ์

 

น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงชรีาซ (ระยะทาง 421 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  5 ชัว่โมง)          

เมอืงชรีาซ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรเป็นอนัดับ 6 ของประเทศอหิรา่นและเป็นเมอืงหลวง ตัง้อยูท่างตะวันตก 

เฉียงใตข้องประเทศ เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ขายในภมูภิาคมามากกวา่ 1 พันปี และยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่ 

เสยีงวา่เป็นเมอืงแหง่กว ีวรรณกรรม ไวนแ์ละดอกไม ้เป็นเมอืงอตุสาหกรรม ซเีมนต ์น ้าตาล ปุ๋ ย สิง่ทอ 

ผลติภณัฑไ์ม ้งานโลหะ และพรม 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย   เราจะไปลุยกันที ่เมอืงโบราณเปอรเ์ซโปลสิ  Persepolis แนะน าใหทุ้กท่านสวมรองเทา้ผา้ใบสวมใส่

สบาย และควรเตรยีมรม่กนัแดดไปดว้ย เพราะแดดคอ่นขา้งจัด ในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงและเป็น

มหานครที่ย ิง่ใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซยี ตัง้แต่ยุคกรีกโบราณ สรา้งโดยกษัตรยิ์ดารอิุสมหาราช 

ประมาณ 500 ปีกอ่นครสิตกาล  จนถงึรัชสมยัของดารอิสุที ่3 มหานครแหง่นีไ้ดรั้บการปรับปรุงต่อเตมิมา

ตลอดระยะเวลา 150 ปี  ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมศีูนยก์ลางทีป่ระกอบไปดว้ยพระราชวังต่าง ๆ 

รวมถงึหอ้งโถงใหญ ่ซึง่เป็นทีเ่ก็บทรัพยส์มบตั ิและสิง่ของมคีา่  ในปี ค.ศ. 331 กอ่นครสิตกาล มหานคร

แหง่นีก้็ถกูกองทัพของอเล็กซานเดอร ์มหาราช บกุเขา้ท าลายและเผาผลาญจนพนิาศ คอืร่องรอยความ

งดงามของสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ ่โอฬารตระการตา  
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ต่อดว้ย สสุาน 4 กษัตรยิ ์Naqsh -E Rostam  เป็นหนึง่ในโบราณสถานทีง่ดงามและน่าทึง่ทีส่ดุของ

จักรวรรด ิAchaemenid ซึง่ประกอบดว้ยหลมุฝังศพขนาดมหมึา โดยมสีสุานขนาดใหญ่สีแ่ห่งทีถู่กตัดสงู

ลงไปในหนา้ผา สิง่เหล่านี้มกีารตกแต่งทางสถาปัตยกรรมเป็นหลัก แต่อาคารมแีผงขนาดใหญ่เหนือ

ประตซู ึง่แตล่ะสว่นมเีนือ้หาคลา้ยกนัมากโดยมรีปูของกษัตรยิท์ีพ่ระเจา้ลงทนุอยูเ่หนอืโซนทีม่รีปูปัน้ขนาด

เล็กเรยีงเป็นแถวพรอ้มดว้ยทหารและเจา้หนา้ที่ ตัวเลขทัง้สามคลาสมขีนาดที่แตกต่างกันอย่างมาก 

ทางเขา้แต่ละหลุมฝังศพเป็นศูนยก์ลางของแต่ละขา้งซึง่เปิดออกสู่หอ้งขนาดเล็กทีก่ษัตรยิน์อนในโลง

ศพ   

 

จากนัน้น าท่านชมสุสานฮาเฟซ Hafez tomb (ระยะทาง 61 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เป็นสุสานทีส่วยงามของกวทีีย่ ิง่ใหญ่ชาวเปอรเ์ซยีชือ่    ฮาฟิส ว่ากันว่าในบา้นชาวอหิร่านทุก

หลังตอ้งมหีนังสอืบทกวขีองท่านถูกสรา้งขึน้ในสวนใน 1773 ในรัชสมัยของคารมิขา่น Zand Hāfezieh 

ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนอืของแมน่ ้า Rudkhaneye Khoshk ตามฤดกูาลในสวน Musalla   

 

และต่อดว้ย ที ่ป้อมคารมิ ขา่น  Karim Khan Fort (ถ่ายรูปดา้นนอก) ป้อมนี้คารมิขา่นไดส้ั่งใหส้รา้งไว ้

เป็นทีพั่กอาศัยและเป็นศนูยก์ลางการบรหิารงานอยูท่ีใ่จกลางเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนป้อม มี

ก าแพงลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น  

 

และไปชอ้ปกันต่อที.่..วากลีบาซาร ์ Vakil Bazaar ไปเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็นกล่อง

แกะสลักฝังโมเสคสนิคา้ทีท่ าจากหนัง กระเป๋า หมวก ผา้ลกูไม ้ผลไมแ้หง้หลากหลายชนดิ ฯลฯ 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่  เมอืงซรีาช 
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วนัทีห่ก ชรีาซ - เตหะราน                                                                เชา้-ค า่ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม – เชค็เอา้ท ์

 

พาทุกท่านไปเยีย่มชม สุเหรา่สชีมพู Pink Mosque หรอื Na sir Al Molk Mosque เป็นสเุหร่าทีส่ าคัญ

ที่สุดของอหิร่านตอนใต ้ไดช้ือ่ว่าเป็นสุเหร่าที่สวยมาก สรา้งสรรค์โดย มรี์ซา ฮาซาน อลี นาซรี์ อัล 

มอลค์ ในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึง่ม ีฮจัญ ์โมฮมัหมดั ฮาสซาน เป็นสถาปนกิออกแบบ 

และ มรีซ์า เรซา เป็นผูต้กแตง่พวกกระเบือ้งตา่ง ๆ   

 

และตอ่ดว้ย  สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึง่เป็นสวนทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่ของชรีาช 

ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1879 และเรยีบรอ้ยในปี ค.ศ.1886 เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่ านักของแขกต่างเมอืงทีม่า

เยีย่มเยอืน แตต่่อมาก็ไดก้ลายเป็นทีพั่กของเจา้เมอืงในราชวงศก์อจารใ์นอดตี ซึง่ภายในทางเขา้ไดถู้ก

ตกแตง่ดว้ยกระจกชิน้เล็กๆ ดว้ยฝีมอืทีส่วยงาม และหอ้งต่างๆทีอ่ยูร่อบดา้นก็ไดม้กีารตกแต่งดว้ยกระจก

สทีีบ่านหนา้ตา่งอกีดว้ย สว่นอกีดา้นหนึง่ทีอ่ยูบ่รเิวณขา้ง ๆกัน ยังมกีารตกแต่งภายใน และมพีพิธิภัณฑ์

หุน่ขีผ้ ึง้ของบคุคลทีส่ าคัญในอดตีของเปอรเ์ซยี  

 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชรีาชเพือ่เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเตหะราน  (Snack box) 

 

12:00-13:30   บนิสูเ่มอืงเตหะราน โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 1088  

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัแลนม์ารค์ส าหรับแหง่เมอืงเตหะราน Azadi Tower หอคอยทีส่รา้งเสร็จ

เมือ่ ปี ค.ค 1971 เพือ่เป็นทีเ่ฉลมิฉลองครบรอบ 2500 ปีของจักรวรรดเิปอรเ์ซยีประกาศถงึความเป็น

อสิระภาพและความสงบสขุจากการปฏวิัต ิ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Mehrabad Airport  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภัณฑเ์กีย่วกับต าหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานทีน่ี้ประกอบไปดว้ย ต าหนัก

ถงึ 7 ต าหนักดว้ยกัน มเีนื้อที่กวา้งใหญ่ประมาณ 410 เฮกตา้ร์ แต่ละที่ก็สวยงามตามทอ้งเรื่อง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต าหนักเขยีวและต าหนักขาวในอดตี  

 

ต าหนักขาว  White Palace เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิช์าร ์ปาหล์าว ีกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยกอ่นถูกโคไมนี

ปฏวิัต ิและเป็นทีเ่ก็บสะสมของมคีา่มากมาย อาทเิชน่ พรมเปอรเ์ซยีทีม่ชี ือ่เสยีง เครือ่งประดับตา่ง ๆ และ

เครือ่งปัน้ดนิเผา  
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และ ต าหนักเขยีว  Green Palace ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรป โดยใชห้นิออ่นสเีขยีว ภายใน

ประดับดว้ย สถาปัตยกรรมกระจกทีง่ดงามตระการตาอยา่งมาก  

 

จากนัน้น าท่านไปเที่ยวที ่สะพานทะเบยีนอัต Tabiat Bridge เป็นสะพานลอยที่ใหญ่ทีสุ่ดใน กรุง

เตหะราน ไดรั้บการออกแบบโดย Leila Araghian ซึง่เป็นส่วนหนึง่ ของการ แข่งขัน ระดับทอ้งถิน่ 

ส าหรับการออกแบบสะพานเพือ่ เชือ่มสวนสาธารณะสองแหง่     

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานทอ้งถิน่ เมอืงเตหะราน 
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วนัทีเ่จ็ด เตหะราน                                                    เชา้-กลางวนั- 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม – เชค็เอา้ท ์

 

น าท่านชมความสวยงามของ พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรอื วังสวนกหุลาบ วังทีต่อ้งมา 

เป็นวังเก่าแก่ยอ้นไปตัง้แต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวดิ เมื่อครสิต์ศตวรรษที่ 16  มีร่องรอยสิง่ก่อสรา้งที่

หลงเหลอือยู ่คอื ป้อมสงู Citadel ทีเ่อาไวส้ าหรับสอ่งดขูา้ศกึ และสถานอาบน ้าแบบเตริก์ ตัวอาคารเป็น

แบบตะวันตก ทีป่รากฏใหเ้ห็นในปัจจบุนันัน้มกีารสรา้งเพิม่เตมิเขา้มาสมยักษัตรยิร์าชวงศร์องสดุทา้ยของ

เปอรเ์ซยี คอื ราชวงศค์าจาร ์กษัตรยินั์สเซอร ์อัล-ดนิ ชาห ์ไดเ้สด็จเยอืนยโุรปแลว้เห็นความเจรญิ และ

ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แลว้เกดิความประทับจติรประทับใจจงึน าศลิปะยโุรป เขา้มาผสมกับวถิี

ชวีติของชาวอหิรา่น ดังเชน่ ต าหนักแบบ  นโีอคลาสสคิของยโุรป  

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

 

จากนัน้ไปชอ้ปป้ิง หาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย เตหะราน บารซ์าร ์Tehran Bazaar 

16:00  ออกเดนิทาง สู ่สนามบนิระหวา่งทางมบีรกิาร snack box ส าหรับมอืค ่า  

21:45  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 051 
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วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

 

07.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิหรอื

สภาพการจารจร หรอื เหตุจารจล หรอืมเีหตุการณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิทีม่ผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

การแตง่กาย **การแตง่กายผูห้ญงิสวมเสือ้แขนยาวปิดถงึขอ้มอืตวัเสือ้ยาวคลมุสะโพก นุง่กางเกงขา

ยาวหรอืกระโปรงยาวถงึขอ้เท้า และตอ้งมีผ้าคลุมหนา้ , ผู ้ชายนุ่งกางเกงขายาว                     

ซึง่ท ัง้ชายและหญงิหา้มใสร่องเทา้แตะ**  

  

อตัราคา่เดนิทาง  

 

วนัเดนิทาง ปี 2566 ราคา/ทา่น/พกัคู ่ 
พกัเดยีวจา่ยเพิม่

ทา่นละ  

10 -17ก.พ  /  24 ก.พ - 03 ม.ีค 59,900- 10,000- 

 

*หมายเหต*ุ ราคาแพ็คเกจทัวรน์ีไ้มม่แีจกกระเป๋าเดนิทางหรอืของสมนาคณุ 

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น ไมม่รีาคาเด็ก และจะตอ้ง

ช าระ                     มดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัทเีพือ่เป็นการยนืยนัราคา 

 อตัราคา่เดนิทางและต ัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางกลบัได ้ดงัน ัน้หากมกีาร

ออกต ัว๋โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอรฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 20-30 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีม

เอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วในการ

ด าเนนิการขอวซีา่ 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด และสายการบนิ

ภายในประเทศ เสน้ทาง ชรีาซ-เตหะราน 
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 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่อหิรา่น  

 คา่หัวหนา้ทัวรไ์ทย  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุแบบหมูค่ณะ 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ,คา่ทปิพนกังานขบัรถและคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่  

 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิของท่านดว้ยตัวท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป่าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเก็บ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่น ้าดืม่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกั

รดีฯลฯ หรอืคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับค่าน ้ามัน, 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืคา่บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ส าหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่หรอืกรณีสายการบนิขึน้อตัราคา่น ้ามนัในภายหลัง 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกันวาตภัยหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกัน

อบุตัเิหตทุีท่างบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

หลังคอนเฟรมิเดนิทางและจองตั๋วกบัทางบรษัิทฯ ตอ้งท าการช าระมดัจ า 31,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการ

จองทัวร ์โดยเรยีกเก็บทันทหีลังจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วันท าการ หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

บรษัิทฯจะหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ

ท่องเทีย่ว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัย
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ธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้

เดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนืในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย จนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีสู่ญหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ฯลฯ 

 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจาก

พนักงานแลว้ทัวร์นั ้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 

เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


