เตหะราน-ซีราซ-เปอรเซโปลิส-อีสฟาฮาน-คาชาน
อาณาจักรเปอรเชียกับการทองเทีย่ วที่ทานคาดไมถึง และใฝฝนจะกลับไปอีก
หลายทานอาจถามวาปลอดภัยมั๊ย? ตองเรียนทานวามีแตขาว บางประเทศขมขูอิหรานไมใหมีอาวุธนิวเคลียร
เทานัน้ ในประเทศอิหรานจริงๆ สงบเรียบรอยและปลอดภัยมากๆ แบบวาไมตองมีทหารถือปนใหเห็นเลย อิหรานไมไดแหง
แลงอยางที่คิด แตกลับอุดมสมบูรณมากโดยเฉพาะทางเหนือของประเทศบริเวณใกลทะเลสาบ แคสเปยน มีภูเขาเขียวขจี
ปาไมลําธาร และนาขาว ฤดูใบไมรวง ( ต.ค. – พ.ย ) ตนไมกาํ ลังเปลี่ยนสี เหลืองสมไปทัง้ ภูเขา ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) มี
หิมะตกเหมือนยุโรป ในเตหะรานมีแหลงสกีหลายแหงดวยซ้ําไป อาหารในอิหรานอุดมสมบูรณมากและอรอยมาก ผลไม
เหมือนยุโรป ชาวอิหรานเปนมิตรและชอบเมืองไทยมาก
สายการบิน

MAHAN AIR บินตรงไป-กลับ

มีบินภายในประเทศมากครั้งกวา ไมตองเสียเวลานั่งรถอีกเปนวัน เที่ยวมากเมืองกวา
โรงแรม
อาหาร
รถโคช

มาตรฐาน 4-5 ดาว (ของอิหราน)
ไก, แกะ, ปลา เปนแบบปง ๆ ยางๆ ผัก ผลไมอุดมสมบูรณ (มีขาวทุกมือ้ ยกเวนมื้อเชาเปนอเมริกันบุฟเฟต)
ปรับอากาศอยางดี
*** หากทานไดไปอิหรานสักครั้ง เรามัน่ ใจวาทานตองกลับไปอีก ***
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วันที่ 1

วันพฤหัสบดี: กรุงเทพฯ – เตหะราน

08.00 น.

พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเขาประตู 7 สายการบินมาฮานแอร (MAHAN AIR)
เคานเตอร N19 เที่ยวบินที่ W5 5044 เจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

10.50 น.

ออกเดินทางสูก รุงเตหะราน ( ใชเวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง / บินตรง )

16.30 น.

ถึงสนามบินอิหมามโคไมนี (อยาลืมคลุมผมกอนลงจากเครื่องคะ) กรุงเตหะราน (TEHRAN)
เวลาชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมงครึ่ง ผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/ พักที่ โรงแรม ENGHELAB HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2

วันศุกร:

เชา

รับประทานอาหารเชา

เที่ยง

นําทานเดินทางสูอิสฟาฮาน แวะเยี่ยมชมเมืองคาชาน (KASHAN) เมืองซึง่ ตั้งอยูเหนือความสูงของ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,600 เมตร เปนเมืองหนึ่งที่มี
ความสําคัญของจังหวัดอีสฟาฮาน ในดานการทอ
พรมที่มชี ื่อเสียงของชาวเปอรเซียมาแตอดีตกาล ซึ่ง
เปนที่รูจกั กันดี และมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก คือ พรม
เปอรเซีย นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงในการทอผาและ
ทอผาไหมอีกดวย เนื่องจากเมืองนีเ้ ปนเมืองผานเขาสู
ทะเลทราย จึงเปนเมืองทีม่ ีบา นของมหาเศรษฐีแหง
เมืองกลางทะเลทรายในอดีตซึ่งมีอายุกวา 170 ป นํา
ทานเยีย่ มชมบานเศรษฐี (HISTORICAL HOUSE) ซึ่งปจจุบนั เปนพิพิธภัณฑที่ใหประชาชนทัว่ ไปเขาชม
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสูหมูบานอาบียาเนห (ABYANEH VILLAGE)

เตหะราน - คาชาน – หมูบ านอาบียาเนห - อิสฟาฮาน

Page |2

เปนหมูบานเกาแกที่ใชอิฐ ดินดิบเปนวัสดุในการสรางบาน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเปนมาตั้งแตศตวรรษ
ที่ 16-18 หมูบานสรางอยูบ นเนินเขา คารคาส (KARKAS) ที่มคี วามสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ
3,890 เมตร ในอดีตชาวเมืองนับถือศาสนา โซโรแอสเตอร (ZOROASTER) หรือลัทธิบชู าไฟซึ่งเปน
ศาสนาโบราณของโลก กอนที่จะไดรับเอาศาสนาอิสลามเขามาในภายหลัง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/ พัก KOWSAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3

วันเสาร:

เชา

รับประทานอาหารเชา
อิสฟาฮาน (Isfahan) เปนเมืองทีม่ ั่งคัง่ เปนศูนยกลางการคา
ขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรม ศนู ยกลางของวัฒนธรรม
สถาปตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม และวิทยากร จนถึงขั้น
เจริญสูงสุดในเกือบทุกดานโดยเฉพาะการประดิษฐอักษร
ภาพอิสลามอันวิจิตรสวยงามแบบเปอรเซีย

อิสฟสฮาน

นําทานไปยังจตุรัสนัค เอ ฌะฮาน (NAQSH-E-JAHAN) ซึ่งมีพื้นที่ใหญที่สดุ แหงหนึ่งนับเปนจตุรัสที่
ใหญเปนอันดับสองของโลก รองจากจตุรสั เทียนอันเหมิน ที่มีความกวาง 165 เมตร และความยาวถึง 500
เมตร รวมเนือ้ ที่ประมาณแปดหมื่นกวาตารางเมตร ใหญ
กวาจตุรัสแดงในกรุงมอส โควถึง 2 เทา ในอดีตเปน
สนามแขงโปโล
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
IMAM
SQUARE อัญมณีแหงโลกมุสลิมทีผ
่ นวกรวมทั้งแนวคิด
ปรัชญาและสถาปตยกรรมที่สวยงามเอาไวในที่เดียวกัน
จากนั้นพาทานเขาชม IMAM MOSQUE ที่สรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 17 เปนสัญลักษณของอิสฟาฮาน ใชเวลากอสรางประมาณ 26 ป เปนสุดยอดหนึ่งในศิลปะ
แบบอิสลามเปอรเซีย และเปนหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยีย่ มของโลก มีโดมขนาดใหญ 2 ชั้น ชั้นนอกสูง 54
เมตร ชั้นในสูง 38 เมตร มีชองวางระหวางชัน้ 12 เมตร เพื่อผลในเรื่องระบบเสียงที่สามารถไดยินไปไกล
ดานในประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบ ตลอดทั้งเสามินาเรตที่สงู เสียดฟา ประดับตกแตงอยางวิจิตร
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เที่ยง

ประณีต เปนหอคอยสําหรับอะซานเรียกผูศรัทธาไปสูก ารนมาซ
วิจิตรประณีต มัสยิดนี้มีอายุกวา 400 ป
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมงานปูกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลาย

บาย

จากนั้นนําทานเขาเยี่ยมชมพระราชวังอาลีคาปู
(ALI
QAPOU PALACE) ซึ่งถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17
ในสมัยชาห อับบาสที่ 1 เปนอาคาร 6 ชั้น แตละชั้นตกแตง
ดวยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝมือจิตรกรชั้นครูในสมัย
นั้น คือ ทานเรชา อับบาสใชเปนสถานที่ตอนรับทูตานุทูต
บางครั้งเรียกวาเรือนรับรองของรัฐบาล และเปนที่ประทับสวนพระองคของชาห อับบาสใชเปนที่ชมการ
แสดงและกีฬาบนชัน้ ที่ 4 และหองดนตรีที่อยูชั้น 6 มีระบบเสียงอะคูสติกที่ยอดเยี่ยม เพดานหองที่สอง
นับเปนงานฝมือที่ละเอียดออนของพระราชวังนี้ ดวยความงามตระการตาของพระราชวังทําใหไดรับเลือก
จากนัน้ เขาชม มัสยิดชีคลุฟาเลาะห
(SHEIKH
ใหเปนหนึ่งในมรดกโลกเมื่อป 1979
LOTFOLLAH) สรางโดยชาหอับบาสเชนกัน สําหรับเปนมัสยิดสวนพระองคและเชื้อพระวงศที่เปนสตรี
ตัวโดมถือไดวา งามที่สุดในประเทศอิหราน แมวาจะมีขนาดเล็กแตกม็ ีสัดสวนที่งดงาม เวลาที่เหลือใหทาน
ไดมีโอกาสเลือกซื้อสินคาทีต่ ลาดกลางซึ่งอยูในบริเวณจัตุรัสอิหมาม

เย็น

นําทานเที่ยวชมและสะพานคาจู

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร/พักทีโ่ รงแรมKOWSAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

และ ชมสะพานซิโอเซโปล (SI-O-SE
POL BRIDGE OF 33 ARCHES) ซึ่งเปนสะพานขามแมนา้ํ ซายันเดห (ZAYANDEH) เปนสะพานที่
สรางไดสวยงามตามแบบโบราณอยางวิจิตรบรรจง ตั้งแตป ค.ศ. 1650 โดยกษัตริยชาหแอบบาสที่ 2 เพื่อ
สําหรับขามแมน้ําและในขณะเดียวกันก็ใชเปนเขื่อนไดดวย
(KHAJU BRIDGE)
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วันที่ 4

วันอาทิตย: อิสฟาฮาน – ชีราซ (บินภายใน)

เชา

รับประทานอาหารเชา
ชมความสวยงามของวิหารแวงค(VANK CATHEDRAL)
ซึ่งเปนโบสถของชาวคริสตอารเมเนียน (ARMENIAN) ที่ถูก
สรางขึ้นในป 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของ
เปอรเซีย
ภายในตัวโบสถมีภาพเขียนที่เต็มไปดวยเรื่องราว
เกี่ยวกับศาสนาคริสต เยี่ยมชมหอคอยสัน่ ไหว (SHAKING
MINARET) เปนสุเหราขนาดเล็กกอดวยอิฐสิน้ําตาลธรรมดา
แตใชเทคนิคการกอสรางที่มไี มรองรับชวงหอคอย เมื่อโยกอีกดานหนึง่ หอคอยอีกฟากก็จะสั่นดวยเชนกัน

เที่ยง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

พาทานชมความเกาแกของตําหนักรับรองเชเฮล โซทุน (CHEHEL SOTUN) หรือวัง 40 เสา วังแหง
นี้สรางขึน้ เมื่อป ค.ศ. 1657 รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุม ดอกไมชูชอสวยงามในฤดูใบไมผลิโดย เฉพาะ
กุหลาบทีห่ อยเปนพวงระยาสงกลิน่ หอมนาชื่นใจ วังแหงนี้สรางในสมัยชาฮ อับบาสที่
2 แตไดมีการออกแบบมาตัง้ แตสมัยชาฮ อับบาสที่ 1 ดวย
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนทีพ่ กั ผอนของกษัตริยและบรรดานาง
สนม ตอมาใชเปนที่ตอนรับอาคันตุกะหรือแขกเมืองโดยเฉพาะ
ในพระราชวังแหงนี้มีสระน้าํ ขนาดใหญอยูด านหนา ซึ่งจะสะทอน
เงาของเสาพระราชวังถึง 40 ตนซึ่งเปนการเปรียบเปรยความใส
ของน้ําในสระที่สามารถสะทอนเงาของเสาพระราชวังมากกวาที่
เห็นในความเปนจริง ซึง่ เสาพระราชวังทัง้ หมด มีเพียง 20 ตนเทานัน้ ชมการแกะสลักลวดลายประตู
หนาตาง ภาพฝาผนังปูนปน ชมภาพวาดสีน้ํามันขนาดใหญที่อยูภายใตตําหนักเลาเรื่องราวราชสํานักและ
ประวัติศาสตรการทําศึกสงครามซึ่งถูกสรางในปค.ศ.1647/ รับประทานอาหารค่ํา

20.35น.

ออกเดินทางสูเมืองชีราซ โดยเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 1 ช.ม. 15 นาที (IR328)

21.50น.

ถึงสนามบินเมืองชีราซ

ค่ํา

พักที่ โรงแรม PARS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่ 5

วันจันทร: ชีราซ – เตหะราน (บินภายใน)

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
เดินทางสูเมืองโบราณเปอรเซโปลิส (PERSEPOLIS) ซึ่งอยู หางจากตัวเมืองชีราซ ประมาณ 80 กม.
(โปรแกรมเดินเยอะทั้งวันคะ เตรียมรมไปกันแดดดวยนะคะ และรองเทาที่ใสสบาย) ใน อดีตเมืองนี้เคย
เป น เมื อ งหลวง และเป น มหานครที่ ยิ่ ง ใหญ ข องอาณาจั ก ร
เปอรเซียตั้งแตยุคกรีกโบราณ
นําชมนครโบราณที่สรางโดยกษัตริยดาริอุสมหาราช กอน
คริสตกาลประมาณ 500 ป จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งมหา
นครแหงนี้ไดรับการปรับปรุงตอเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ป
ลักษณะการกอสรางนครแหงนี้เปนปอมปราการ และมีศูนยกลาง
ที่ประกอบดวยวังตางๆ รวมถึงหองโถงใหญซึ่งเปนที่เก็บทรัพย
สมบัติ และสิ่งของมีคาตางๆ ที่มีความสําคัญที่สุดของอาณาจักรเปอรเซียโบราณในยุคนั้น ในป ค.ศ. 331
กอนคริสตกาล มหานครแหงนี้ไดถูกกองทัพของอเล็กซานเดอรมหาราชบุกเขาทําลายในอดีตแตยังคง
ความยิ่งใหญ ชมความงดงามของสิ่งกอสรางในอดีตที่ยิ่งใหญโอฬาร รวมไปถึงงานแกะสลักลวดลาย
โบราณบ ง บอกถึ ง เรื่ อ งราวและสั ญลั ก ษณ ตา งๆ มากมาย จากนั้ น นํ า ท า นชมสถานที่สํ า คั ญ อื่น ๆทาง
ประวัติศาสตร

เที่ยง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

เยี่ยมชมสุสานของกษัตริยดาริอุส และกษัตริยเซอรเซส ซึ่งในอดีตเคยปกครองเมืองเปอรเซโปลิส
และสรางความยิง่ ใหญใหแกมหานครแหงนี้เมื่อกวา 2,500 ปที่แลว
นําทานเยีย่ มชมสถานที่สาํ คัญๆ ของเมืองชีราซ ซึง่ เปนเมืองหลวง
ของจังหวัดฟารส (FARS) เมืองนี้เปนเมืองที่มีความสําคัญตอชาว
อิหราน เพราะเปนตนกําเนิดของชาวเปอรเซียและยังเปนอาณาจักร
ที่ยงิ่ ใหญที่สุดของเปอรเซียอีกดวย ชมความสวยงามของประตู
หลังจากนัน้ นําทาน
เมืองชีราซ (KORAN GATE)
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เยี่ยมชมที่ฝงศพของฮาเฟส (HAFEZ TOMB) ที่เปนอนุสรณสถานของนักกวีทยี่ ิ่งใหญ และเปนที่
เคารพของชาวอิหราน มีคํากลาวไววา ถาบานใดสามารถมีหนังสือได 1 เลม เลมนัน้ คือคําภีรอัลกุระอาน
หากบานใดสามารถมีหนังสือได 2 เลม อีกเลมนัน้ ตองเปนบทกวีของฮาเฟส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
23.35 น.

ออกเดินทางสูเมืองเตหะราน โดยเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 1ช.ม. 15 นาที (IR 325)

01.10 น.

ถึงสนามบินเตหะราน

ค่ํา

พักที่ โรงแรม ENGHELAB HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 6

วันอังคาร: เตหะะราน

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ชมกรุงเตหะราน ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ เมืองนี้ตงั้ อยูทางทิศใตของ
เทือกเขาอัลบอรช ซึ่งอยูสงู จากระดับน้าํ ทะเลประมาณ
1,000 เมตร สรางขึ้นในราว ป ค.ศ. 900 จากหมูบานเล็กๆ
และไดรับการพัฒนาใหเจริญรุงเรืองมาตลอด จนกระทัง่
สิ้นสุดราชวงศปาหลาวี ระหวางทางชมความเปนอยูของ
ชาวอิหรานทีม่ ีประวัติศาสตรมานานกวา 6,000 ป เปนที่
เลื่องลือในนามชาวเปอรเซีย ซึ่งมีรกรากมาจากบริเวณทาง
ตะวันตกเฉียงใตของอิหราน ปจจุบันกรุงเตหะรานมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 13 ลานคน เปนศูนยกลาง
การคาขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึง่ มีเครือขายการติดตอกับตางประเทศทัว่ โลก
นําทานชมพระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE)
ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศซาฟาวิด
(ค.ศ. 1524 –1542) ไดรับการปรับปรุงและขยายเพิ่มเติมในสมัยกษัตริยนัสเซอร เอดิน ชาห แหงราชวงศ
คาจาร และใชเปนที่ประทับและสถานทีร่ ับรองแขกสําคัญของประเทศในยุคนั้น ในยุคราชวงศปาหลาวี
พระราชวังแหงนี้ใชเปนที่ออกตอนรับอาคันตุกะและเปนที่ประกอบพิธรี าชาภิเษกของกษัตริยราชวงศปาห
ลาวีทั้งสองพระองคดวย

เที่ยง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเขาชมกรุมหาสมบัติอันล้าํ คาจากอดีตกาลที่ พิพธิ ภัณฑอัญมณี (JEWELRY MUSEUM)
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ชมเพชรสีชมพูที่ใหญที่สดุ ในโลก มีนา้ํ หนักถึง 182 กะรัต ชมลูกโลกที่ประดับดวยอัญมณีหาหมื่นกวาชิน้
ซึง่ มีนา้ํ หนัก 18,200 กะรัต และชมพระราชบัลลังกของกษัตริยท ี่เคย นัง่ ครองราชย ซึง่ ประดับดวย
เพชรนิลจินดามากกวา 26,000 ชิ้น
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/พักทีโ่ รงแรม ENGHELAB HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 7

วันพุธ:

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เตหะราน - กรุงเทพฯ

นําทานชมพิพธิ ภัณฑเกี่ยวกับตําหนักSA’AD ABAD PALACE ในสถานที่นี้ประกอบไปดวยตําหนัก
ถึง 7 แหงดวยกัน ซึ่งมีเนื้อทีก่ วางใหญประมาณ 410 เฮกตาร ที่ประกอบไปดวยตําหนักตางๆ ที่สวยงาม
โดยเฉพาะอยางยิง่ ตําหนักเขียวและตําหนักขาว (กรีน
แอนด ไวท พาเลซ) ในอดีตตําหนักขาวเปนที่ประทับของ
กษัตริยชาร ปาหลาวี กษัตริยองคสุดทาย และเปนทีเ่ ก็บ
สะสมของมีคา มากมาย อาทิเชน พรมเปอรเซียที่มีชื่อเสียง
เครื่องประดับตางๆ และเครือ่ งปนดินเผา จากนั้นนําทาน
เขาชม ตําหนักเขียว (GREEN PALACE) ซึ่งสรางดวย
สถาปตยกรรมแบบยุโรปโดยใชหนิ ออนสีเขียวและภายใน
ประดับดวย สถาปตยกรรมกระจกทีง่ ดงามตระการตาอยางยิ่ง
เที่ยง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําชมพระราชวังเนียวาราน (NIAVARAN PALACE) ซี่งอยูท างตอนเหนือของกรุงเตหะราน สรางขึน้
ในสมัยราชวงศกาจาร (QAJAR DYNASTY) บนสวนสวยกวา 11 เฮกเตอร ภายในบริเวณ
ประกอบดวยสถานที่สาํ คัญ 5 แหง ไดแก Niavarand Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion,
Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum และ Private Library ชวงตนสมัยราชวงศกาจารไดใช
พระราชวังแหงนี้ในการประทับชวงฤดูรอน ภายหลังการปฏิวัติไดเปลี่ยนมาเปนพิพธิ ภัณฑ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

18.00น.

มุงสูสนามบินอิหมามโคไมนี

22.10น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ W5 051 ใชเวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง
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วันที่ 8

วันพฤหัสบดี:

เตหะราน – กรุงเทพฯ

08.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผูโดยสารขาเขา)
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ชวงเวลาที่แนะนํา ต.ค. – พ.ย. ใบไมรว ง สวยมากๆ
ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ สวยมากๆ เชนกัน
มี.ค. – ตน พ.ค. ใบไมผลิ สวยและดอกไมเยอะ
อัตราคาบริการ 1 -8 มี.ค./12 -19 เม.ย.* /3 -10 พ.ค
รายการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู ราคาคนละ

62,900. -

เด็กอายุ 6-12 ป พักกับผูใหญ 2 คน (มีเตียงเสริม) คนละ

53,900.-

เด็กอายุ 6-12 ป พักกับผูใหญ 2 คน(ไมมีเตียงเสริม) คนละ

50,900. -

พักเดี่ยวเพิม่ คนละ

10,000. -

หมายเหตุ
** เดินทางชวงวันที่ 12 -19 เมษายน 55 เพิ่ม Surcharge 3,000 บาท
** บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางในกรณีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา15 ทานและขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ น แกไขโปรแกรมการทองเที่ยวตามความเหมาะสมแตทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
อัตราคาบริการนี้รวม
- คาโรงแรมทีพ่ ักตามรายการ
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเปนหมูคณะ
- คาอาหารตามรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตามรายการ
- คาภาษีสนามบินตามรายการ
- คารถ-รับสงและนําเที่ยวตามรายการ
- คาธรรมเนียมวีซา
- คามัคคุเทศกชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินทานละ 1,000,000.-บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท
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อัตราคาบริการไมรวม
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร, คาเครื่องดื่มพิเศษ, คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาภาษีมูลคาเพิม
่ , คาภาษีหัก ณ ที่
จาย ฯลฯ
- คาสัมภาระทีม
่ ีน้ําหนักเกิน 30 กก.

การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 10 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง กอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน
เอกสารที่ใชในการขอยืนวีซา
1. รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน
3. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน
4. ที่อยู ของที่ทํางาน และตําแหนง (ถามีนามบัตร กรุณาแนบมาใหดวย)
5. ถาสมรสแลว ขอชื่อ สกุล และสัญชาติของคูสมรสดวย
การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ไมเก็บคาใชจาย
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-30 วัน หักคามัดจํา 3,000.-บาท
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-19 วัน ไมคืนมัดจํา (5,000.-บาท)
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-14 วัน หักคาใชจาย 75% ของราคาทัวร
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 80-100% ของราคาทัวร
- ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่หก
ั คาใชจาย 100%
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร ตามความจําเปนและเหมาะสม
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ปญหาการจราจร การลาชา หรือยกเลิกเที่ยวบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด
- สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา 1,850บาท โดยปริยาย (ไมคืนทุกกรณี)
- สงวนสิทธิ์ไมขายแกบุคคลที่สงสัยวาจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ
- เปนทัวรโปรโมชั่น ไมมีกระเปาเล็กสมนาคุณ
-

เอกสารวีซา
1. รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป พื้นขาว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน
3. สําเนาบัตรประชาชน /
4. สําเนาทะเบียนบาน (มีชื่อบิดาผูใหกําเนิด และสัญชาติ)
5. ที่อยู ของที่ทํางาน และตําแหนง (ถามีนามบัตร กรุณาแนบมาใหดวย)
6. ถาสมรสแลว ขอชื่อ สกุล และสัญชาติของคูสมรสดวยคะ
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