กาหนดการเดินทาง

07-20 เม.ย. 59 จัดเพียงคณะเดียวเท่านัน้

กรป๊ ุ เล็ก ไม่เกิน 20 คนเท่านัน้

วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 59
18.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน

คณะผูม้ ีเ กี ยรติ พร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตู
ทางเข้าหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน มาฮาร์น แอร์ Mahan Air เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านเอกสารและสัมภาระการเดินทาง

21.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย มาฮาร์น แอร์ เที่ยวบินที่ W5 050

วันศ ุกร์ที่ 8 เม.ย. 59
01.40 น.

กรุงเตหะราน-พระราชวังเนียวาราน-หอคอยมิลาด

เดินทางถึง สนามบิน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน หลังจากผ่านพิธีการตรวนคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั

เช้า
เที่ยง

พักค้าคืน ณ โรงแรม Esteghlal Hotel 5* หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อปรับสภาพร่ างกายให้เตรี ยมพร้อมสําหรับการท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม กรุงเตหะราน ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศอิหร่ าน เมืองนี้ต้ งั อยูท่ างทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ ช
ซึ่ งอยู่สู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร สร้างขึ้ นในราวปี ค.ศ. 900 จากหมู่บา้ นเล็ก ๆ และได้รับการ
พัฒนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องมาโดยตลอด จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดราชวงศ์ปาห์ลาวี ปัจจุบนั กรุ งเตหะรานมีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 13 ล้านคน เป็ นศูนย์กลางทางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่ งมีเครื อข่ายการ
ติดต่อกับต่างประเทศทัว่ โลกชม พระราชวังเนียวาราน Niavaran Palace ซึ่ งอยู่ทางตอนเหนื อของกรุ ง
เตหะราน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างบนสวนที่มีความสวยงาม มีเนื้อที่กว่า 11 เฮก
เตอร์ ภายในบริ เวณประกอบด้ว ยสถานที่สําคัญ 5 แห่ ง ได้แก่ Niavaran

Private Palace, Ahmad

Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum

และ Private

Library

ช่วงต้นสมัยราชวงศ์คาจาร์ได้ใช้พระราชวังแห่ งนี้ในการประทับช่วงฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวตั ิได้เปลี่ยนมาเป็ น
พิพิธ ภัณฑ์ นําท่านชม หอคอยมิลาด Milad

Tower

เป็ นที่รู้จกั กันใน หอคอยเตหะราน เป็ นอาคาร

อเนกประสงค์ มีสิ่ งอํานวยความสะดวกครบวงจร มีท้ งั โรงแรมระดับ 5 ดาว, ศูนย์การประชุม, ศูนย์ก ารค้าที่
ทันสมัย และเป็ นศูนย์เทคโนโลยีท่ ี่ทนั สมัยของกรุ งเตหะราน เป็ นสถานที่ที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของธุ รกิจโลกในศตวรรษที่ 21 หอคอยมิลาดนี้ มีความสู ง 435 เมตร และ เป็ นหอคอยที่สูง
ค่ า

เป็ นอันดับ 6ของโลก จากการจัดอันดับหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2013
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Azadi Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 59

กรุงเตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-เมืองชีราซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรื อ วังสวนกุหลาบ เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่
มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีร่องรอยสิ่ งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อม
สูง Citadel สําหรับส่ องดูขา้ ศึก และสถานอาบนํ้าแบบเติร์ก ส่ วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็ นใน
ปัจจุบนั นั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริ ยร์ าชวงศ์รองสุ ดท้ายของเปอร์ เซี ย คือราชวงศ์คาจาร์ คือกษัตริ ยน์ ัสเซอร์
อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็ นความเจริ ญ และความสวยงามทางสถาปั ตยกรรมแล้วประทับใจจึ งนํา
ศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่ าน ดังเช่น ตําหนักแบบนี โอคลาสสิ คของยุโรป โกเลส
ตานแห่ งนี้ นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บ
สะสมสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ จากทัว่ ทุกแห่ งในประเทศอิหร่ าน ถูกนํามารวมกันไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ และที่
สําคัญที่สุดสิ่ งของเครื่ องใช้ในราชวงศ์ของอะคามินิดที่ยอ้ นอดี ตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นก็ยงั ได้แสดงถึ ง
ความรุ่ งเรื องของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่ เมืองชีราซ

เที่ยง
--/--

น.

ออกเดินทางสู่ เมืองชีราซ Shiraz โดยสายการบินภายในประเทศ

---/--ค่ า

น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองชีราซ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Chamran Grand Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 59
เช้า

สุเหร่าสีชมพู-เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส-ที่ฝังศพกวีเอก
ฮาเฟซ-ป้อมคาริมข่าน-ตลาดวากิล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ สุเหร่าสีชมพู Pink Mosque หรื อมีชื่อว่า Nasir Al Molk Mosque ซึ่ ง
ได้ชื่อว่าเป็ นสุ เหร่ าที่มีความสวยงามและสําคัญที่สุดของอิหรานตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุ เหร่ านี้ คือ ส่ วนต่าง ๆ
จะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสี ชมพู สร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล
มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และสร้างแล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็ นสถาปนิกออกแบบ
และ มีร์ซา เรซา เป็ นผูต้ กแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นําท่านออก
เดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส Persepolis ซึ่ งอยู่ห่างจากตัวเมืองชีราซไปประมาณ 80 กิโลเมตร
(โปรแกรมวันนี้เดินค่อนข้างเยอะ ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบที่สวมใส่สบาย และควรเตรียมร่มกัน
แดดไปด้วย) ในอดีตเมืองนี้เคยเป็ นเมืองหลวงและเป็ นมหานครที่ยงิ่ ใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซี ย ตั้งแต่ยุคกรี ก
โบราณ นําท่านชม นครโบราณที่สร้างโดยกษัตริ ยด์ าริ อุสมหาราช ก่อนคริ สตกาลประมาณ 500 ปี จนถึงรัชสมัย
ของดา

ริ อุสที่ 3 ซึ่งมหานครแห่ งนี้ ได้รับการปรับปรุ งต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี ลักษณะของการก่อสร้างนคร
แห่ งนี้เป็ นป้ อมปราการ และมีศนู ย์กลางที่ประกอบไปด้วยพระราชวังต่าง ๆ รวมถึ งห้องโถงใหญ่ ซึ่ งเป็ นที่เก็บ
ทรัพย์สมบัติ และสิ่ งของมีค่าต่าง ๆ ที่มีความสําคัญที่สุดของอาณาจักรเปอร์ เซี ยโบราณในยุคนั้น ในปี ค.ศ. 331
ก่อนคริ สตกาล มหานครแห่ งนี้ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราช บุกเข้าทําลายและเผาผลาญจนพินาศ
ชมความงดงามของสิ่ งก่อสร้างในอดีตที่ยงิ่ ใหญ่โอฬารตระการตา รวมถึงงานแกะสลักลวดลายโบราณ บ่งบอก
เที่ยง

ถึงเรื่ องราวและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยีย่ มชม Naghsh-E-Rostam สุสานแห่ง 4 กษัตริย ์ ได้แก่ กษัตริ ยด์ าริ อุสที่ 1, กษัตริ ยเ์ ซอร์ เซส,
กษัตริ ยอ์ าร์ตาเซอร์เซส และกษัตริ ยด์ าริ สที่ 2 ซึ่งในอดีตเคยปกครองเมืองเปอร์ เ ซโปลิสและสร้างความยิ่งใหญ่
ให้แก่มหานครแห่ งนี้เมื่อกว่า 2,500 ปี ที่แล้ว ท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองชีราซอีกครั้ง ระหว่างทางแวะให้ท่านได้
ชมความสวยงามของ ประตูเมืองชีราซ Koran Gateเยี่ยมชม ที่ฝังศพของฮาเฟส Hafez Tomb ที่
เป็ นอนุสรณ์สถานของนักกวีผยู้ งิ่ ใหญ่ และเป็ นที่เคารพของชาวอิหร่ าน มีคาํ กล่าวว่า “ถ้าบ้านใดสามารถมี
หนังสือได้ 1 เล่ม เล่มนั้นคื อ คัมภีรอ์ ัลกุรอ่าน หากบ้านใดสามารถมีหนังสือได้ 2 เล่ม อีกเล่ม
นัน้ ต้องเป็ นบทกวีของฮาเฟส” จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ป้อมคาริม ข่าน Karim Khan Fort ที่คา
ริ มข่านได้สั่งให้สร้างที่พกั อาศัย และเป็ นศูนย์กลางการบริ หารงานขึ้นที่ใจกลางเมืองที่พกั อาศัยนี้ ถูกออกแบบมี
ลักษณะเหมือนป้ อม มีกาํ แพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้ว ยต้นไม้เพื่อให้มีค วามร่ มรื่ น นําท่านสู่
วากีลบาซาร์ Vakil Bazaar เลือกซื้อสิ นค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นกล่องแกะสลักฝั งโมเสกสิ นค้าที่ทาํ จาก

ค่ า

หนัง กระเป๋ า หมวก ผ้าลูกไม้ ผลไม้แห้งหลากหลายชนิด ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Chamran Grand Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 59 เมืองชีราซ-เมืองยาซด์
เช้า
เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองยาซด์ Yazd เมืองศูนย์กลางทั้งการค้าและการคมนาคมในถิ่นทะเลทรายของอิหร่ าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ศาสนสถานและศูนย์กลางของศาสนาโซโรแอสเตอร์ในอดีต เมื่อประมาณ 500 ปี ก่อนคริ สตกาลจนถึง
ปี ค.ศ. 60 สถานแห่ งนี้ ตั้งอยู่บนเนิ นเขาขนาดย่อมทางด้านใต้ข องเมือ งยาซด์ เป็ นคอมเพล็ก ซ์ข นาดใหญ่ ที่
ประกอบไปด้วยตัวอาคารหลักในการทาพิธีทางศาสนา บ่อน้ าดื่มน้ าใช้ซ่ึงอยูใ่ ต้ดิน ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องพัก
และแท่นทาพิธีศพที่อยูด่ า้ นหลังอาคาร ทั้งหมดนี้สร้างด้วยดินเหนียวตากแห้ง และเรี ยงรวมกันเรี ยกว่า Tower
of

Silence

สถานที่อีกแห่ งหนึ่ งที่เกี่ยวเนื่ องกับศาสนาโวโรแอสเตอร์ คือ Fortress of Lions เป็ นศาสน

สถานที่ยงั มีการทาพิธีทางศาสนาอยู่จวบจนปั จจุบนั มีการบูรณะใหม่ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้ เอง
ท่านสามารถเข้าถึงบรรยากาศการบูชาไฟของชาวโวโรแอสเตียนได้ในห้องบูชาไฟ ซึ่งอยูช่ ้ นั ล่างของอาคารหลัก
แต่ควรสารวมและงดการพูดคุยกัน นี้ เป็ นเพียงบางส่ วนที่ให้ท่านได้สัมผัสกับศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และ
เมืองยาซด์ก็เป็ นศูนย์กลางของศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายนของทุก
ปี ชาวโซโรแอสเตรี ยนจากทัว่ โลกจะมาร่ วมกันทาพิธีบูชาเทพอะหรามสดาครั้งใหญ่ประจาปี กัน ณ ที่สถานที่
แห่ งนี้ แต่จะจัดพิธีทางศาสนามีชื่อว่า Ateshkadeh ซึ่งเป็ นศูนย์กลางในปัจจุบนั นาท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง
ๆ ในเขตเมื อ งเก่ า ยาซด์ด้ว ยการเดิ น ทางเท้าตลอดเส้ น ทาง ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยสถานที่ส าคัญ ต่ า ง ๆ เช่ น
Alexander’s Prison

เป็ นโรงเรี ยนศาสนาอิสลามนิกายซีอะห์ ซึ่ งสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 15 การที่เรี ยก

วาเป็ นคุกของนักโทษของอเล็กซานเดอร์น้ นั เป็ นเพียงการเปรี ยบเทียบของท่านกวีเอกฮาเฟซ ซึ่งท่านเคยเป็ นคน
เมืองชีราซ และไม่ค่อยเดินทางไปต่างถิ่นนัก มีครั้งหนึ่งที่ท่านได้เดินทางมายังเมืองยาซด์และได้มาพานักที่นี่ มี
ความคิดถึงบ้านและรู้สึกไม่สะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงก็เลยเปรี ยบเปรยในบทกวีของท่านว่า สถานที่แห่ ง
นี้เป็ นเหมือนคุกของอเล็กซานเดอร์ ปั จจุบนั ใช้เป็ นโรงเรี ยนสอนวิชาการอาชีพ เช่น ทอผ้า ทอพรม และอื่น ๆ
สถานที่ ที่ส าคัญ ที่ สุด และสวยงามที่ สุ ด ในเขตเมือ งเก่ า ของเมือ งยาซด์ ก็คื อ มัส ยิด ประจ าเมือ งยาซด์
Masjid-e-Jameh

เย็น

Mosque

ซึ่ งมีเสามินาเร่ ห์ ที่สูงถึง 48 เมตร ซึ่ งสู งที่สุดในประเทศ

อิหร่ าน สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยคร่ อมลงไปบนมัสยิดหลังเดิมที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Parsian Safaieh Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที่ 12 เม.ย. 59
เช้า

หรื อ Jameh

เมืองยาซด์-เมืองนาอิ น-เมืองอิ ศฟาฮาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองอิศฟาฮาน Isfahan ระหว่างทางผ่าน เมืองนาอิน Na-In เมืองเล็ก ๆ ที่ปัจจุบนั มี
ประชากรประมาณ 30,000 คน มี ค วามสาคัญ ในฐานะเมือ งหน้าด่ าน จากภู มิภ าคตะวัน ตกที่ จ ะผ่า นเข้า สู่
ทะเลทราย และมุ่งสู่ เมืองต่าง ๆ ทางด้านตะวันออก อย่างเช่ น เมืองยาซด์ เมื อ งเคอร์ มนั เมือ งแบม และเมือ ง
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเมืองทาบัส เมืองมัชฮัด เป็ นเมืองเก่าแก่ที่เกินขึ้นมาเกือบ 2,000 ปี ในยุคซัสซา
เนียน มีความสาคัญที่อยูบ่ นเส้นทางค้าขายและการคมนาคมในอดีต และเป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่มีนวัตกรรมในการ

เที่ยง

ผันน้ าจากแหล่งน้ าใต้ผนื ทรายขึ้นมาใช้ในเมืองอย่างได้ผล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองนาอิน ที่ประกอบไปด้ว ยอาคารบ้านเรื อ นที่ส ร้ างด้วยดิ นเหนี ยว ตลาด
บาซาร์เก่า อ่างเก็บน้ าใต้ดิน และ สุเหร่าประจาเมือง Jameh Mosque ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ได้
เวลา

เย็น

พอสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองอิศฟาฮาน Isfahan
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Abbasi Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันพุธที่ 13 เม.ย. 59
เช้า

เมืองอิ ศฟาฮาน-สะพานซิโอเซโปล-พระราชวังเชเฮลโซตุน
วิหารแว้งค์-พิพิธภัณฑ์พรหมเปอร์เซีย-จัตรุ ัสอิ หม่าม-สะพานคาจู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สะพานซิโอเซโปล Si-O-Se Pol Bridge of 33 Arches ซึ่งเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าซายันเดห์
Zayandeh

เป็ นสะพานที่สร้างได้สวยงามตามแบบโบราณอย่างวิจิตรบรรจง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1650 โดยกษัตริ ย ์

ชาห์ อับ บาสที่ 2 เพื่ อ ใช้ส าหรั บ ข้า มแม่ น้ าและในขณะเดี ย วกัน ก็ ใ ช้เ ป็ นเขื่ อ นได้ด้ว ย นํา ท่ า นเข้า ชม
พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรื อ วัง 40 เสา ซึ่งความเป็ นจริ งแล้วมีเสาเพียง 20 เสา
เท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระนํ้าหน้าพระราชวังจะเป็ นเงาในนํ้าอีก 20 ต้น พระราชวังแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้
ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็ นพวงระย้าส่ งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ พระราชวังแห่ งนี้ สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาส
ที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อบั บาสที่ 1 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นที่พกั ผ่อนของกษัตริ ยแ์ ละ
บรรดานางสนาม ต่อ มาใช้เป็ นที่ตอ้ นรับอาคันตุกะหรื อแขกเมือง ในพระราชวังแห่ งนี้ มีสระนํ้าขนาดใหญ่อ ยู่
ด้านหน้า มีความยาว 100 เมตร และ
กว้าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้ น ชมภาพวาดสี น้ าํ มันขนาดใหญ่ที่อยู่
ภายใต้ตาํ หนัก บอกเล่าเรื่ องราวราชสํานักและประวัติศาสตร์การทําสงคราม
จากนั้นนําท่านเข้าชม วิหารแว้งค์ Vank Church ที่ต้ งั อยู่ในชุมชนของชาวอาร์ เมเนี ยน ซึ่ งเป็ นโบสถ์ของ
ชาวอาร์เมเนียนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 ในรู ปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรป และ
ของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสื อ เครื่ องแต่งกาย ประวัติศาสตร์
เที่ยง

ความเป็ นมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย เป็ นพรมที่มีชื่อเสี ยงของอิหร่ าน ให้ท่านได้ศึกษาเรี ยนรู้วิธีการขั้นตอน
การถักทอพรมตามแบบฉบับของชาวเปอร์เซีย ต่อด้วยด้วยการชมร้านขายของหอมต่าง ๆ ที่ทาํ มากจากดอกไม้
กลิ่นหอมชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมผิวในการอาบนํ้าของชาวเปอร์ เซี ย นําท่านเยี่ยมชม จัตรุ ัสนัค เอ ฌะ
ฮาน Naqsh-E-Jahan ซึ่งมีพ้นื ที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่งนับว่าเป็ น จัตรุ สั ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รอง
จากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้ อที่ประมาณ 80,000 กว่า
ตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็ นสนามแข่งโปโล หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
จั ตุรั ส

อิหม่าม Imam Square อัญมณี แห่ งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน นําท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสู ง 40
เมตรต่อด้วยการเข้าชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ่ งสร้างโดยชาห์ อับ
บาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็ นมัสยิดส่ วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่ งถือได้ว่างดงาม
ที่สุดในประเทศ จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัย
ของกษัตริ ยช์ าห์ อับบาสที่ 1 โยมีการสร้ างเพิ่มเติ มจนมีท้ งั หมด 6 ชั้น ซึ่ งได้ถูก ตกแต่งด้ว ยภาพจิ ตรกรรมที่
หลากหลายโดยช่างฝี มือชั้นยอด จิตรกรชั้นครู ในสมัยนั้น พระราชวังแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่ประทับและ
รับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนนี้ ช้ นั บนสุ ดยังได้ตกแต่งเป็ นห้องสําหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี ส่ งท้าย
ก่อนที่จะอําลาจัตุรัสแห่ งนี้ดว้ ยการ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อซื้ อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่ งมี
สถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็ นผูอ้ อกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
ท่านชมความสวยงามของ สะพานคาจู Khaju Bridge ซึ่งถูกสร้างขึ้นได้อย่างสวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบ
เห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างตาคําสั่งของกษัตริ ยช์ าห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร
เพื่อใช้สาํ หรับข้ามแม่น้ าํ ซายันเดห์ และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็ นเขื่อนด้วย เวลาช่วงพระอาทิตย์กาํ ลังจะตกดิน
เป็ นเวลาที่เหมาะยิง่ สําหรับการมาชมสะพานแห่ งนี้ เพราะจะมีการเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามมาก เป็ นที่นิยม
ของคนในเมืองอิศฟาฮานที่จะมานัง่ พักผ่อน ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Abbasi Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 59
เช้า

เมืองอิ ศฟาฮาน-เมืองคาชาน-กรุงเตหะราน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาชาน Kashan ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม หมู่บา้ นอบียาเนห์ Abyaneh
Village

ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นโบราณตั้งอยู่ในหุ บเขาทางตอนกลางของเมือ งคาชาน หมู่บา้ นนี้ เ ป็ นที่ส นใจของ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวอิหร่ านและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เนื่ องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษา
ปาเธียน เป็ นภาษาพูดในหมู่บา้ น ผูห้ ญิงจะใช้ผา้ คลุมศีรษะเป็ นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สําคัญ
คือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้
หมักเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็ นมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 16-18 หมู่บา้ นสร้างอยู่บนเนินเขา คาร์คาส Karkas ที่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 3,890 เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนฟิน Fin Garden สวนสวยสไตล์เปอร์เซีย ความพิเศษของสวนอยูต่ รงความร่ มรื่ นของต้นไม้
และสระนํ้า ผสมผสานกับกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบ ขณะที่บริ เวณโดยรอบเป็ นทะเลทรายที่มีตานํ้าโบราณ ซึ่ ง
เป็ นแหล่งกําเนิดของนํ้าที่ไหลไปเลี้ยงทัว่ เมือง สวนฟิ นนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนส
โก้ ในปี ค.ศ. 2007 จากนั้นนําท่านชม บ้านเศรษฐี Historical House ซึ่ งปั จจุบนั เป็ น พิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดให้

เย็น

ประชาชนทัว่ ไปเข้าชมแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุ งเตหะราน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Azadi Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันศ ุกร์ที่ 15 เม.ย. 59
เช้า

กรุงเตหะราน-ชาลูส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางขึ้นเหนื อ ขับรถผ่าน คาราจ Karaj เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุ งเตหะราน
จากนั้นขับรถลัดเลาะ ทิวเขาอัลบอร์ซ มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบแคสเปี้ ยน ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ ท่ีสุดใน
โลก อยูท่ างตอนเหนือของกรุ งเตหะราน เป็ นพรมแดนอิหร่ านและรัสเซียในสมัยอดีต ก่อนที่จะเกิดเป็ นประเทศ
ใหม่ ๆ ในปั จจุบนั ชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตลอดเส้นทาง ซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็ นถนนที่สวย
ที่สดุ ของโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ไม่ว่าจะเป็ นขุนเขาที่ต่อเนื่อง ทัศนียภาพเปลี่ ยนทุกโค้งของ
ขุนเขา ลาธารน้าไหลตามธรรมชาติ และป่าที่อุดมสมบูรณ์ในบริเวณเดียวกัน ให้ท่านได้แวะ
ถ่ายภาพกับทิวทัศน์ท่ีสวยงามเหล่านี้ท่ีนอ้ ยคนนักจะได้มีโอกาสมาสัมผัส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่ อโดยผ่านทัศนี ยภาพของป่ าธรรมชาติ ที่ห นาทึ บอุ ดมสมบูรณ์เ ป็ นอย่างมาก และทิวทัศน์ที่
สวยงามของต้นไม้หลากหลายพันธุ์ แวะชม เมืองบนภูเขา Keradasht เพื่อชมทิวทัศน์ในตะวันออกกลาง
บอกไปใครจะเชื่อว่าท่านถ่ายภาพที่สวยงามเหล่านี้มาจากประเทศอิหร่ าน ดินแดนเปอร์เซียที่มากด้วยเสน่ ห์ และ

ค่ า

สี สัน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชาลูส Chalus
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Azadi Khazar Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 59
เช้า

เที่ยง

เมืองชาลูส-เมืองรอมซาร์-เมืองราชท์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองรอมซาร์ Ramsar เพื่อเยีย่ มชม พระราชวังปาลาวีร์ Pahlavi Palace เป็ นพระราชวัง
ฤดูร้อน และพระราชวังสุ ดท้ายของ ชาร์ โมฮาเหม็ด เรซา ปาลาวีร์ ก่อนการปฏิวตั ิในปี 1979
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านออก เดินทางเลาะริมทะเลสาบแคสเปี้ ยน สู่ เมืองราชท์ Rasht ระหว่างทางผ่าน เมืองลาฮิ
จาน Lahijan City ซึ่งเป็ นเมืองแรกในอิหร่ านที่มีการปลูกชาโดยการนําเข้ามาจากอินเดีย และปั จจุบนั เมือง
ลาฮิจานเป็ นแหล่งปลูกชาแหล่งใหญ่ของอิหร่ าน เมืองราชท์ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดจิลาน Gilan จังหวัดที่
เลื่องชื่อถึงความสวยงามของภูมิประเทศริ มทะเลสาบแคสเปี้ ยน Caspian Coast ซึ่ งแต่งแต้มด้วยสี สันของ
ใบไม้สลับสี ในฤดูใบไม้ร่วงงดงามจับตา หรื อดอกไม้เมืองหนาวบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ แต่ บนยอดเขากลับ
ปกคลุมไปด้วยหิ มะขาวโพลนในฤดูหนาว และยัง เป็ นเมืองที่เก่าแก่ละใหญ่ท่ีสดุ ในแถบริมทะเลสาบแค
สเปี้ ยน แวะชม Bandar Anzali Lagoon ซึ่งเป็ นท่าขึ้นเรื อประมง เป็ นแหล่งที่มาของไข่ปลาคาเวียร์
ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Moin Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

ค่ า

วันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย. 59
เช้า

เมืองราชท์-หมู่บา้ นมาซูเล่ย ์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ตามรอยเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งเสด็จเยือนอิหร่ าน
เมื่อปี ค.ศ. 2004 ชม หมู่บา้ นมาซูเล่ย ์ Masuleh Village อีกหนึ่ง มรดกโลกขององค์การยูเนสโก้
เป็ นหมู่บา้ นที่เก่าแก่และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเปอร์ เซียนโบราณที่ใช้ชีวิตอยู่ตามเนิ นเขาเรี ยงรายกันเป็ นชั้น ๆ
มีความเป็ นเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมที่น่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพหมู่บา้ นที่แต่ งแต้มด้วยต้นไม้
ธรรมชาติที่ปรับเปลี่ยนไปฤดูกาลจนน่าเยีย่ มชมทุกฤดูกาล

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยี่ยมชมตัว เมืองเก่าราชท์ ให้ท่านได้สัมผัส กับชี วิตชาวเปอร์ เซี ยนโบราณได้อ ย่างใกล้ชิด ได้เห็ น
สภาพความเป็ นอยู่ ตลอดการจนการดําเนิ นชีวิตในแต่ละวันว่าชาวบ้านเหล้านี้ มีวิถีการดําเนิ นชีวิตเป็ นแบบใด
อิสระถ่ายภาพกับหมู่บา้ นเล็ก ๆ บ้านเรื อนตามสไตล์เปอร์เซียนโบราณ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Moin Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

เย็น

วันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 59
เช้า

เมืองราชท์-กรุงเตหะราน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ กรุงเตหะราน

--/--

น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน Tehran โดยสายการบินภายในประเทศ

---/---

น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงเตหะราน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดย่านใจกลางกรุงเตหะราน
ให้ท่านมีเวลาเดินสํารวจสิ นค้าพื้นเมือง ผลไม้ต่าง ๆ ตามฤดูกาล หรื อจะเป็ นของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่ า

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้าคืน ณ โรงแรม Azadi Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที่ 19 เม.ย. 59
เช้า

กรุงเตหะราน-พระตาหนักเขียว,ขาว-พิพิธภัณฑ์เพชร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตาหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่น้ ีประกอบไปด้วยตําหนักถึง 7
แห่ งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตําหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตําหนักเขียวและตําหนักขาว ในอดีต ตาหนักขาว White

Palace

เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยช์ าร์

ปาห์ลาวี กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวตั ิ และเป็ นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์ เซี ย
ที่มีชื่อเสี ยง เครื่ องประดับต่าง ๆ และเครื่ องปั้ นดินเผา จากนั้นนําท่านเข้าชม ตาหนักเขียว Green Palace
ซึ่ งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสี เขี ยว และภายในประดับด้วย สถาปั ตยกรรมกระจกที่
เที่ยง

งดงามตระการตาอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานที่แห่ งนี้ ถูกดูแลรักษา
และมีก ารบริ ห ารงานอย่า งเข้ม งวดโดยธนาคารชาติ ข องอิ ห ร่ า น ภายในเต็ ม ไปด้ ว ยเครื่ อ งเงิ น ทอง และ
เครื่ องประดับอัญมณี เพชรพลอย ไข่มุก อันลํ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ่ งมีของที่สําคัญต่าง ๆ
ทั้งสิ้ น ชม เพชรสีชมพูท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในโลก มีน้ าํ หนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกที่ประดับด้วยอัญมณีหา้
หมื่นกว่าชิ้น ซึ่งมีน้ าํ หนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของ

เย็น
21.10 น.

กษัตริยท์ ่ีเคยนั่งครองราชย์ ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาฮาร์ แอร์ เที่ยวบินที่ W5 051

วันพุธที่ 20 เม.ย. 59
07.10 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

อัตราค่าบริการ โปรแกรม แกรนด์อิหร่าน 14 วัน
กรปุ๊ วันที่

07-20 เม.ย.59 พิเศษ จัดเพียงคณะเดียวเท่านัน้

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

139,900.-

บาท

ในกรณีตอ้ งการพักห้องเดี่ยว

ราคาท่านละ

20,000.-

บาท

เด็ก ตํ่ากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

129,900.-

บาท

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ราคาท่านละ

119,900.-

บาท

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 9 ก ุมภาพันธ์ 59) **

ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้นักท่องเที่ยว
เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน มาฮาร์ แอร์ (นา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่ าน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ, ไกด์ไทย

ค่าวีซ่า ประเทศอิหร่าน (เอกสารที่ใช้ รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป, พาสปอร์ตตัวจริง, สาเนาทะเบียนบ้าน,
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้, ในกรณีท่ีทางานสแกนด์นามบัตร)
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม แกรนด์ อิหร่าน 14 วัน
การชาระเงิน

งวดที่1: สารองทีน่ ั่งมัดจาท่านละ

บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง

งวดที่2: ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม แกรนด์ อิหร่าน 14 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจํา 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ น
สุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร
ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด ชอบค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้น หากท่านถูก ปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัว ร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิก
การเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋
เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple
Room) ขึ้นอยูก
่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มีเ ครื่ อ งปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถื อติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่ นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้และห้ามมี

ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรั บผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง
 กรณีกระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกัน ภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบ
ใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึง
จะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทใน
กระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษท
ั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

