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อิหร่าน…อารยธรรมแห่งเปอร์เซีย 
เตหะราน – แรมซาร์ – บันดาร์ อันซาลี – ราสท์ – ชีราช – อิสฟาฮาน – คาชาน 
วันที่ 27 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (11 วัน 8 คืน) 
วิทยากรโดย อ.ทรงยศ แววหงษ์ 
สายการบินมาฮานแอร์ 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ        (1) 

 
20.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว S ประตูหมายเลข 8-9 ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ

มาฮานแอร์ เจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทวัร์คอยอํานวยความสะดวกในการเดนิทาง 
22.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิมาฮานแอร์  เที่ยวบนิที่  W5 050 

  (ใช้เวลาบนิประมาณ 7.40 ชัว่โมง สูก่รุงเตหะราน) 
 
วันที่สองของการเดนิทาง เตหะราน – พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ– พระราชวังโกเลสตาน  
                                               – พพิธิภัณฑ์อัญมณี – พระราชวัง SA’D ABAD PALACE    (2) 

 
03.30 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิหม่ามโคมัยนี เมืองเตหะราน (TEHRAN) เมืองหลวงของประเทศ

อิหร่าน (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 2.30 ชัว่โมง) อิหร่านเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบประเทศตะวนัออก
กลาง ท่ีน่ีเป็นเมืองศนูย์กลางอตุสาหกรรมนํา้มนัการผลิตรถยนต์ และยงัเป็นเมืองศนูย์กลางธรุกิจ การบนิ
พาณิชย์ของภมูภิาคตะวนัออกกลางอีกด้วย 
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(สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเคร่ือง) เม่ือผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   
  นําท่านเดนิทางไป  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า หลงัอาหารเช้า นําท่านชม พระราชวัง SA’D ABAD PALACE MUSEUM ซึ่งเป็นอดีตพระบรมมหาราชวงั

ของกษัตริย์ชาห์ปาห์ลาวี ใช้ประทบัเป็นสถานท่ีสดุท้าย ปัจจบุนัได้เปล่ียนเป็นพพิธิภณัฑ์ ประกอบไปด้วยหมู่
พระตําหนกัน้อยใหญ่ ชมภายในพระราชวงัเขียว (GREEN PALACE)  ของพระราชธิดารีซอ ซาฮ์ (REZA 
SHAH)  ซึ่งมีขนาดเลก็สร้างในปี ค.ศ.1925  ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรป  งดงามด้วยหินอ่อนจาก
อิตาลีสลกัเสลางดงาม ภายในห้องรับรองตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียแต่ใช้กระจกแทนกระเบือ้ง
เคลือบ ไมมี่ท่ีใดงดงามเสมอเสมือน ห้องบรรทมก็ตกแตง่ด้วยกระจกท่ีมมุห้องด้านบนและฝ้าในศลิปะรังผึง้สดุ
ยอดศลิปะแบบเปอร์เซีย 

 จากนัน้ชม พระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE) ในช่วงเวลาหลงัการปฏิวตัโิดยอิหมา่มโคมยันี 
พระราชวงัแห่งนีต้กอยู่ในสภาพย่ําแย่ ถกูปลอ่ยทิง้ร้างอย่างน่าอปัยศอดสเูช่นเดียวกบัวงัอ่ืนๆ  เพิง่จะมีการ
บรูณะเม่ือเร่ิมเปิดประเทศอีกครัง้ราว 5 ปีท่ีผา่นมา  หลงัการบรูณะวงัแห่งนีจ้ึงงดงามจากการตกแตง่ภายใน
ด้วยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเดียวกับเพชรท่ีสดุอลงัการ และการตกแตง่ภายนอกด้วยกระเบือ้งเคลือบท่ีมีสีสนั
และลวดลายโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศลิปะยคุกอญัร  ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในทกุตารางนิว้ของ
พระราชวงัแห่งนีก้็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัรคือ NASSER AL-DIN SHAH (1848-
1896) โปรดให้สร้างและตกแตง่ขึน้ตามแบบยโุรปท่ีท่านเคยเสดจ็ประพาสมาก่อนหน้านัน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บา่ย ชม พพิิธภัณฑ์อัญมณี (JEWELRY MUSEUM) ซึ่งตัง้อยู่ในห้องนิรภยัของธนาคารกลางแห่งชาตอิิหร่าน 

กลางกรุงเตหะราน ท่ีน่ีเก็บรวบรวมอญัมณีจากทกุยคุสมยัของกษัตริย์ทกุราชวงศ์ ท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์
เชีย (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทัง่กลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจบุนั ท่ีมีจํานวนมากมายท่ีสดุอลงัการ
ท่ีสดุในโลก คนสว่นใหญ่มกัใฝ่ฝันท่ีจะได้มาชมเพชรสีชมพ ู ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก นํา้หนกัถึง 182 กะรัต 
และบลัลงัก์นกยงูอนัลือช่ือ ในพพิธิภณัฑ์อญัมณีแห่งนีย้งัมีสมบตัิมีคา่อีกมากมายท่ีได้จดัแสดงใว้ให้ผู้มาเยือน
ได้ชม **พพิธิภณัฑ์เปิดเฉพาะวนัเสาร์-วนัองัคาร เวลา 14.00-16.30 

 
 
  
 
 

 นําท่านเท่ียวชม พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ (NATIONAL MUSEUM) ซึ่งเปิดมาแล้วกวา่ 70 ปี ซึ่งไมใ่ช่แค่
เป็นเพียงพิพธิภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุทางด้านประวตัศิาสตร์ และโบราณคดีของประเทศอิหร่าน แตย่งัเป็นหนึ่งใน
พพิธิภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในโลกท่ีมีโบราณวตัถหุลายสมยัท่ีได้จดัแสดงไว้ท่ีน่ีมากกวา่ 300,000 ชิน้    
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 
นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  ESTEGHLAL HOTEL TEHRAN,TEHRAN (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดนิทาง  เตหะราน – ชาลูส – แรมซาร์ – บันดาร์ อันซาลี    (3) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารนําท่านออกเดนิทางไปยงั เมืองแรมซาร์ (ระยะทาง 280 

กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) โดยผา่นเส้นทาง
บน เมืองชาลูส (CHALUS) บนถนนท่ีสวยท่ีสดุท่ีได้รับยกย่องจาก
ยเูนสโก คือเส้นทางจากเมืองเตหะรานข้ามไปถึงทะเลสาบแคสเปียน
ระหวา่งทางท่านจะได้สมัผสักบัวิวขนุเขาน้อยใหญ่ทิวทัศน์สวยงาม   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
บา่ย จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองแรมซาร์ (RAMSAR) ซึ่งเป็นเมืองท่ีอยู่ด้านเหนือสดุของจงัหวดัตัง้อยู่บนท่ีราบ

บริเวณริมทะเลสาบแคสเปียน ถกูสร้างให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีความสวยงาม นําท่านนัง่รถลดัเลาะ
เท่ียวชมทะเลสาบแคสเปียน เพ่ือเย่ียมชม พระราชวังปาลาวีร์ (PAHLAVI PALACE) เป็นพระราชวงัฤดรู้อนและ
พระราชวงัแห่งสดุท้ายของ ชาร์ โมฮาเม็ด เรซา ปาลาวีร์ก่อนการปฏิวตัใินปี 1979 

 ได้เวลาสมควร มุง่หน้าสู ่บันดาร์ อันซาลี (BANDAR ANZALI) (ระยะทาง 
102 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง) เมืองท่าท่ี
สําคญับริเวณทะเลสาบแคสเปียน ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
โลกและเป็นแหลง่ผลติไขป่ลาคาเวียร์ท่ีสําคญัท่ีสดุของประเทศอิหร่านและ
ของโลก แน่นอนท่ีสดุอาชีพหลกัของหมูบ้่านนีก้็ไม่พ้นท่ีจะเป็นชาวประมง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 
 นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  SEFID KENAR HOTEL,BANDAR ANZALI (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ ส่ีของการเดนิทาง  บันดาร์ อันซาลี – หมู่บ้านมาชูเลห์ – เมืองแรชต์    (4) 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารนําท่านชม หมู่บ้านชาวประมง สมัผสักับบรรยากาศของการ ล่องเรือทะเลสาบอันซาลี ท่านจะได้

สมัผสักับธรรมชาตแิละวถีิชีวติความเป็นอยู่ของชนพืน้เมืองท่ีสร้างบ้านอยู่ริมทะเลสาบ ตลอดจนสตัว์ต่างๆ ท่ีอาศยั
อยู่ในทะเลสาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกเป็ดนํา้ท่ีอาศยัอยู่ ณ ทะเลสาบอนัซาลีแห่งนี ้จะทําให้ท่านได้มีความรู้สึก
เหมือนกบัท่านได้หยดุเวลา หยดุความรู้สกึสบัสนวุน่วายในโลกใบนี ้กบัภาพท่ีเห็นท่ีเรียบง่ายกบัการใช้ชีวติของ
ชาวบ้านและสตัว์ทัง้หลายท่ีอาศยัอยู่ผืนนํา้ในทะเลสาบ 
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 จากนัน้นําท่านออกเดนิทางไปยงั เมืองฟูมาน (FOOMAN) ซึ่งตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 
60 กม. ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ หมู่บ้านมาซูเลห์ (MASOULEH VILLAGE) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บา่ย นําท่านชมวถีิชีวติความเป็นอยู่ของจงัหวดัจีลาน หมู่บ้านมาซูเลห์ (MASOULEH VILLAGE) ท่ีได้ถกูสร้างอยู่ในหบุ

เขาทาเลสห์ซึ่งอยู่สงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ชมุชนเก่าแก่ท่ีอยู่บนเทือกเขาอลัโบร์ส มีอายปุระมาณ 
500 ปี ซึ่งสวยงามและแปลกตามาก หมูบ้่านนีป้ระกอบไปด้วยป่าเขา นํา้ตก ลําธาร บ้านตา่งๆ ได้ถกูสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และแขง็แรง ซึ่งบ้านแตล่ะหลงัจะมีแค ่2 ชัน้ และหลงัคาบ้านจะสร้างตดิตอ่กนัไปโดยจะมี
บนัไดพาดตอ่เน่ืองกนั และได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ 2007  หมูบ้่านมาซูเลห์แห่งนี ้สมเด็จ
พระเทพฯ ได้เสดจ็พระราชดําเนินมาทรงเย่ียมชมครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีปลาบปลืม้ของคนพืน้ถิ่นท่ีน่ีรวมถึงชาวอิหร่าน
ทัว่ไปด้วย จนพวกเขาต่างเรียกขานเส้นทางท่ีทรงเสดจ็พระราชดําเนินขึน้มายงัหมูบ้่านแห่งนีว้า่ “เส้นทางแห่งเจ้า
หญิง” หรือ PRINCESS ROAD มาจนกระทัง่ทกุวนันี ้

 ได้เวลาสมควรออกเดนิทางสู ่เมืองแรชต์ (RASHT) (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 
 นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  SEFID KENAR HOTEL,BANDAR ANZALI (ระดับ 4 ดาว)หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ห้าของการเดนิทาง  เมืองแรชต์ – เตหะราน – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – เมืองชีราช   (5) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารออกเดนิทางกลบัสูเ่มืองเตหะราน (ระยะทาง 329 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 

ชัว่โมง) ซึ่งจะผา่นบริเวณทุ่งเกษตรท่ีอดุมสมบรูณ์ มีทัง้ไร่ชา นาข้าว และพืชพนัธุ์อ่ืนๆ มากมาย ท่ีสําคญัคือ ไร่
มะกอก หรือ OLIVE ซึ่งจะมีมากในแถบเมืองแมนจิลท่ีอยู่ใกล้เข่ือนกกัเก็บนํา้ MANJIL DAM จึงมีผลติภณัฑ์
ตา่งๆ ท่ีแปรรูปมาจากมะกอกจํานวนมากออกจําหน่ายไปทัว่ประเทศ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
บา่ย หลงัอาหารชม พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและเซรามิค (GLASSWARE AND CERAMIC MUSEUM OF IRAN) 

ตวัอาคารถกูดดัแปลงจากสถานฑตูอียิปต์ มีการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบยโุรปและเปอร์เซียเข้า
ด้วยกนั ภายในจดัแสดงงานเคร่ืองแก้วและงานเซรามคิในยคุตา่งๆท่ีหาชมได้ยากไว้มากมาย 

 แวะชม NATURE BRIDGE หรือ TABI’AT BRIDGE เป็นสะพานคนข้ามทางท่ียาวท่ีสดุในเตหะราน ความ
ยาว 270 เมตร เช่ือมระหวา่งสวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสดุ 2 แห่งในกรุงเตหะราน คือ TALEGHANI PARK  และ 
ABO-ATASH PARK และเป็นสะพานข้ามถนนไฮเวย์หลกัสายหนึ่งทางตอนเหนือของเตหะราน ทําให้ได้ช่ืนชม
ทิวทศัน์ อนังดงามตระการตาทัง้กลางวนัและกลางคืน 

 ได้เวลาสมควรออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
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20.00 น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองชีราช โดย สายการบนิมาฮานแอร์ เที่ยวบนิ W5 1087 
21.30 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเมืองชีราช รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  PARS HOTEL,SHIRAZ (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดนิทาง ชีราช – มัสยดิสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – สุสานกวีเอกฮาเฟซ  
                                             – ป้อมการิมคาน – วาคิล บาซาร์      (6) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางไปชม มัสยดิสีชมพู (NASIR-OL MOLK) ท่ีประดบัตกแตง่ด้วยกระเบือ้งโทนสีแดง ชมพ ู

เหลือง เป็นสีหลกั ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศอิหร่าน  ความสวยถึงขนาดได้รับคดัเลือกให้เป็นภาพหน้าปก
หนงัสืออิหร่าน ตอน ย้อนรอยอารยนั ของนกัเขียนนาม เชนทร์  ชนะการณ์ มาแล้ว  

 จากนัน้นําท่านชม คฤหาสน์โบราณ (NARANJESTAN E GHAVAM) ซึ่งมีอายมุากกวา่ 125 ปี ก่อสร้างใน
สมยัราชวงศ์กอญัร อยู่ระหวา่งปีค.ศ.1879-1886 ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมบ้านโบราณประจํายุคกอญัร ท่าน
จะได้ชมการจดัสวนแบบเปอร์เชีย ได้ช่ืนชมทัง้บ้านท่ีสวยงามและชมสวนอนัร่มร่ืนในเวลาเดียวกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
บา่ย หลงัอาหารเย่ียมชม สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ (ARAMGAH E HAFEZ) นกัปรัชญาของเปอร์เซีย แห่งเมืองชี

ราซในยคุศตวรรษท่ี 12 บริเวณโดยรอบสสุานของท่านได้มีการตกแตง่สวนสวยสไตล์เปอร์เซียได้อย่างสวยงาม 
 นําท่านชม ป้อมการิมคาน (KARIM KHAN CITADEL) หรือท่ีมีอีกช่ือหนึ่งวา่ ARE-E KARIM KHAN สร้าง

โดยท่านการิมขา่น แห่งราชวงศ์ชนั ในช่วงท่ีท่านสถาปนาเมืองชีราช ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เชีย 
ช่วงปี ค.ศ 1750-1795  ผนงัของป้อมแห่งนีส้งูถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐเรียงให้เป็นลายอย่างมีเอกลกัษณ์ท่ี
งดงาม 

 จากนัน้นําท่านชม ตลาดวาคิล บาซาร์ (VAKIL BAZAAR) ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ใจกลางเมืองชีราชท่ีเก่าแก่ และ
สวยงามมาก โดยโครงสร้างของอาคารท่ีก่อด้วยอิฐแดง แบบเรียงชิน้เป็นทรงโดม ตดิตอ่กนัหลายร้อยเมตร ใน
บาซาร์แห่งนีป้ระกอบไปด้วยสนิค้ามากมายให้จบัจ่ายใช้สอย ผู้คนคกึคกัตลอดทัง้วนั ท่านสามารถหาของฝาก  
จากตลาดแห่งนีไ้ด้มากมาย ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผ้า ของใช้ ของกิน มากมาย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร  
จากนัน้นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  PARS HOTEL,SHIRAZ (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจด็ของการเดนิทาง  ชีราช – พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส – สุสานของพระเจ้าไซรัส – อิสฟาฮาน (7) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมือง MARVDASHT ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองชีราซ (เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 ชมสถานท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั พระราชวังเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10  
  กิโลเมตร นัน่คือ นครหลังความตาย  นัค-เช รอสตัม (NAQSH-E-ROSTAM) หรือ สสุานส่ีกษัตริย์ ท่ีน่ีเป็น 
  สสุานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามนิิดท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียและเคยประทบัท่ีพระราชวงั 
  เปอร์ซีโปลสิมาก่อนท่ีจะสวรรคต  แตด้่วยความเช่ือตามหลกัคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์วา่ หลงัจาก 
  สิน้ชีวติจากความเป็นมนษุย์โลกแล้วชีวติก็ยงัคงดําเนินตอ่ไป เพียงแตจ่ะต้องไปสูอี่กโลกหนึ่งในอีกมติหินึ่ง

เท่านัน้  ดงันัน้จึงต้องสร้างสสุานแห่งนีใ้ห้มีความยิ่งใหญ่อลงัการเช่นเดียวกบัพระราชวงัท่ีกษัตริย์เหล่านัน้เคย
ประทบัมาก่อน และท่ีไมธ่รรมดาก็คือ  เป็นสสุานท่ีขดุเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหินซึ่งอยู่สงูจาก 

  พืน้ถึง 20 เมตร และยงัมีการแกะสลกัหินส่วนหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย 
ชม พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS) พระราชวงัแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้เป็นแห่งท่ีสองนบัตัง้แต่
สถาปนาอาณาจกัรเปอร์เซียขึน้ เม่ือปี 559 ก่อนคริสตศกัราช (พระราชวงัและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาด
สร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เปอร์ซีโปลีสเร่ิมสร้างโดยกษัตริย์ดาริอสุมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศกัราช  
หลงัจากนัน้ก็มีการก่อสร้างเพิม่เตมิอย่างตอ่เน่ืองในอีก 5 รัชกาลตอ่มา แตก่็ยงัไมเ่คยเสร็จสมบูรณ์จนกระทัง่มา
ถกูยึดครอง และเผาทําลายอย่างย่อยยบัโดยกองทพัของอเลก็ซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย (อาณาจกัร
กรีซ) ในปี 330 กอ่นคริสตศกัราช  แตก่ระนัน้ก็ตามพระราชวงัแห่งนีก้็ยงัคงไว้ซึ่งเกียรตศิกัดิอ์นัยิ่งใหญ่ตลอด
กาลทัง้ความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการทางด้านสถาปัตยกรรม 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมือง PASARGADAE  นครหลวงแห่งแรกของชนชาตอิิหร่านและของอาณาจกัรอาเมเนียน  

(เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อาณาจกัรแห่งนีก้่อตัง้ขึน้โดย พระเจ้าไซรัสมหาราช และบตุรชาย CAMBYSES 
นกัท่องเท่ียวจะยงัคงได้ชมร่องรอยของกระโจมทหารและอาคารตา่งๆ เช่น ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย 

 ชม สุสานของพระเจ้าไซรัส (CYRUS TOMB) ซึ่งมีความสงูถึง 12 เมตร สร้างด้วยหินขนาดใหญ่วางซ้อนกนั
เป็นขัน้บนัได ภายในสสุานแห่งนีป้ระดบัประดาอย่างสวยงาม ร่างของกษัตริย์บรรจอุยู่ในหีบศพทองคํา เคียง
ข้างกบัทรัพย์สมบตัิมากมาย พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ ยงัได้เดนิทางมาสกัการะยงัสสุานพระเจ้าไซรัสหลายครัง้
ด้วยกนั 

 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน (ISFAHAN) (เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อัญมณีแห่งเปอร์เซีย
โบราณ หนึ่งในเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุของโลกอิสลาม ซึ่งมีอายเุก่าแก่ร่วม 
1,800 ปี นับตัง้แต่ยุคราชวงศ์ซัสซาเนียนปกครองเปอร์เซียเป็นต้นมา
และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปีค.ศ.1587-
1749 ซึ่งตรงกับสมยัราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนี ้
เคย รุ่ง เ รือง สูงสุดในศตวรรษท่ี  16-17 จนได้ รับสมญานามว่า 
ISFAHAN IS HALF OF THE WORLD และปัจจุบนัเป็นเมืองมรดก
โลกโดยการขึน้ทะเบียนขององค์การยเูนสโก 

คํ่า  นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  ABBASI HOTEL,ISFAHAN (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 
 
วันที่แปดของการเดนิทาง  พระราชวังเชเฮลโซตุน – สะพานคาจู – จัตุรัสนัคชญิะฮาน   (8) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮลโซตุน (CHEHEL SOTUN PALACE) ท่ีสร้างในปีค.ศ.1614 สมยั

ชาห์อับบาสท่ี 1 มาแล้วเสร็จในปี 1647 สมยักษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขก
เมืองและงานสงัสรรค์ตา่งๆ  โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้
เสาคอลมัน์เป็นเสาไม้แทนหิน  มีเสาไม้สงูท่ีโถงด้านหน้า 20 ต้น ซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนนํา้ท่ีใสนิ่งในสระซึ่งอยู่
ด้านหน้าวงั  นบัทัง้ต้นเสาจริงและเงาท่ีสะท้อนอยู่ในผืนนํา้อีก 20 ต้น รวมเป็นเสา 40 ต้น ตรงตามความหมาย
ของช่ือพระราชวงั ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตนุ มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพท่ีมีช่ือเสียง
โดยฝีมือของศลิปินประจํายคุซาฟาวิด  ส่วนรอบๆ ตวัวงันัน้ร่มร่ืนไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยท่ีอยู่รายรอบ  จึงถือ
เป็นต้นแบบของสวนแบบเปอร์เซียท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่ง 

 จากนัน้นําท่านไปชม สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) สะพานเก่าแก่ท่ีถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์
ชาห์อบับาสท่ี 2 ท่ีมีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพ่ือเช่ือมเมืองทางทิศเหนือและใต้เข้าด้วยกัน 
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สะพานแห่งนีถื้อเป็นสะพาน 2 ชัน้ท่ีสวยท่ีสดุในอิสฟาฮาน นอกจากการทําหน้าท่ีเป็นสะพานข้ามแม่นํา้ซายัน
เดห์แล้ว ยงัทําหน้าท่ีเป็นเข่ือนกัน้นํา้ไปในตวัอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิไปยงั จัตุรัสอิหม่าม หรือ นัคชิญะฮาน (NAQSHE JAHAN SQUARE) ท่ีอยู่ใกล้กัน ช่ือ

จตัรัุสแห่งนีมี้ความหมายวา่ “รูปแบบแห่งโลก” สร้างขึน้ในปี 1602 โดยกษัตริย์ซาห์อับบาสท่ี 1 นับเป็นจัตรัุสท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากจตัรัุสเทียนอนัเหมนิท่ีกรุงปักกิ่ง ด้วยขนาดความกว้าง 163 เมตร และยาว 
512 เมตร โดยมีอาคารร้านค้าและสถานท่ีสําคญัตา่งๆ ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตวัของยุคซาฟาวิด
อยู่รายรอบจตัรัุสทกุด้าน 
จากนัน้นําท่านชม มัสยดิอิหม่าม (IMAM MOSQUE) ซึ่งตัง้อยู่ปลายสดุทางด้านทิศใต้ของจตัรัุส  เป็นหนึ่งใน 
มสัยิดท่ียิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก  เร่ิมสร้างในปีค.ศ.1611 สมยักษัตริย์ชาห์อบับาสท่ี 1 และ  
เสร็จสมบรูณ์ในอีก 4 ปีตอ่มา  นอกจากขนาดท่ีใหญ่โตโอฬารแล้ว ยงัเป็นมสัยิดท่ีมีองค์ประกอบทางด้าน 
สถาปัตย์ท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาท่ีสร้างคร่อมกนัเป็นสองชัน้ 
ขนานกนัตลอดทกุตารางนิว้  ซึ่งมีผลตอ่การระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นําสวดให้แผอ่อกไปจน 
ได้ยินอย่างชดัเจนในทกุซอกทกุมมุของมสัยิดโดยไมต้่องใช้ไมโครโฟน   

 เท่ียวชม มัสยิดชีค-ล็อตฟุลเลาะห์ (SHEIKH LOTFOLLAH MOSQUE) ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์เท่านัน้ท่ีจะเข้ามาทําการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 1 
ระหวา่งปีค.ศ. 1602-1619 ขึน้ช่ือวา่วจิิตรสวยงามท่ีสดุในการตกแตง่ภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีโดมประธาน
ซึ่งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่  

 นําท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (ALI QAPU PALACE) สร้างขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นท่ี
ประทบัของกษัตริย์ชาห์อบับาสท่ี 1 ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกของจัตรัุสอิหม่าม  เป็นอาคารสงู 6 ชัน้ท่ีใช้ไม้และ
อิฐเป็นวสัดุหลกัในการก่อสร้าง บนชัน้ 3 ของพระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหา
จัตรัุสอิหม่ามสําหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปั จจุบัน
กลายเป็นจดุชมววิและถ่ายภาพมมุสงูท่ีสวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมมุและทุกอย่างท่ีอยู่บนจัตรัุสได้อย่าง
ชดัเจน 

 
 
 
   

 
 
จากนัน้ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิง้ของฝากท่ี ISFAHAN BAZAAR บาร์ซารอบๆจัตรัุสอิหม่าม ทัง้ผ้าพนัคอ ขนม 
ของตกแตง่ ซึ่งมีสนิค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซือ้อย่างจใุจ 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 
นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  ABBASI HOTEL,ISFAHAN (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เก้าของการเดนิทาง  จาเม่มอส – โบสถ์แว๊งค์ – พระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์    (9) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านชม จาเม่มอส (JAMEH MOSQUE) เป็นหนึ่งในมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิหร่าน มีพืน้ท่ีกวา่ 20,000 

ตารางเมตร และอายปุระมาณ 1,300 ปี ความโดดเดน่อยู่ท่ีความสงูของตวัอาคาร ด้านในมสัยิดยงัถกูตกแตง่
ให้สวยงามในสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซีย และมสัยิดแห่งนีย้งัคงเปิดให้ประชาชนผู้ศรัทธาเข้ามาทําพิธีทาง
ศาสนาได้ (มสัยิดจึงปิดทําการสําหรับนกัท่องเท่ียวในช่วงละหมาด เวลา 11.00-13.00 น.) 

 จากนัน้นําท่านชม โบสถ์แว๊งค์ (VANK CHURCH) โบสถ์ประจําชมุชนชาวอาร์เมเนีย ซึ่งพกัอาศยัอยู่ในเขตนิว
จลุฟา ของเมืองอิสฟาฮาน ซึ่งนบัถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธ- 
ด๊อกซ์ น่ีเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนต่างนิกาย ต่างศาสนา แต่
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และชี ใ้ห้เห็นถึงความใจ
กว้างของผู้ นําอิหร่าน และผู้ นําทางศาสนา ผู้ นําในการบริหาร
ประเทศ ซึ่งเป็นมสุลมินิกายชีอะห์ ตวัโบสถ์สร้างระหว่างปี 1606 - 
1655 หากมองจากภายนอกจะเห็นโดมของโบสถ์เหมือนเป็นโดม
มัสยิด แต่ถ้าดูให้ดีจะเห็นไม้กางเขนขนาดเล็กปักอยู่ ท่ีโดม ใกล้ๆ กับตัวโบ สถ์ จะมีพิพิธภัณฑ์ของชาว
อาร์เมเนียน ซึ่งจัดแสดงภาพเขียนของบุคคลสําคญัของชาวอาร์เมเนียน และบาง ส่วนจัดแสดงวิวฒันาการ 
เก่ียวกบัการพมิพ์ในอิหร่าน ซึ่งชาวอาร์เมเนียนเป็นผู้บกุเบิก และส่วนสดุท้าย เป็นแผนท่ีขนาดใหญ่จัดแสดงให้
เห็นพืน้ท่ีสงัหาร ซึ่งชาวอาร์เมเนียนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีประเทศตรุกี ถูกสงัหารหมู่ครัง้แล้วครัง้เล่า รวมจํานวน
แล้วมากกว่า 500,000 คน ซึ่งพวกเขายังพยายามเรียกร้องความยุติธรรมต่อชาวโลกมาจนถึงทุกวนันี ้แต่ก็ไร้
การเหลียวแลจากองศ์กรตา่งๆ โบสถ์แห่งนี ้ยงัมีนาฬิกาท่ีไปจากประเทศไทยครัง้รัชกาลท่ี 5 เสด็จเยือนอิหร่าน
อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บา่ย นําท่านชมความสวยงามของ พระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์ (HASHT BEHESHT PALACE) หมายถึงวงัท่ีเป็น

เหมือนสวรรค์ ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1660 ในยคุของกษัตริย์ชาห์ สไุลมาน วงันีไ้ด้ถกูสร้างขึน้ตามแบบ
เทคโนโลยีท่ีเหนือกวา่ ชัน้ท่ี 2 ของห้องตา่ง ๆ ได้ถกูตกแตง่อย่างสวยงามด้วยสีของปนูปาสเตอร์พร้อมกบัแกะ
ภาพลวดลาย ซึ่งตอ่มาในยคุของราชวงศ์กอจาร์ ฟาทห์ อาลี ชาห์ ได้ใช้เป็นท่ีพกัสําหรับนางสนมท่ีโปรดปราน
มากท่ีสดุ 8 คน ก็เลยได้ช่ือใหม่วา่ EIGHT PARADISES PALACE 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 
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นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  ABBASI HOTEL,ISFAHAN (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สิบของการเดนิทาง  อิสฟาฮาน – หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน – สวนฟิน – สนามบนิเตหะราน    (10) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูห่มูบ้่านโบราณท่ีอยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กบับริเวณท่ีเรียกวา่ยอดเขาคาคลาส มีความ

สงูถึง 3,899 เมตรหมูบ้่านแห่งนีมี้ช่ือวา่ หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ (ABYANEH VILLAGE) (ระยะทาง 174 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หมูบ้่านนีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวอิหร่าน
และนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เน่ืองจากยงัมีวถีิชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็นภาษาพดูใน
หมูบ้่าน ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลมุศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีสาคญัคือ บ้านทกุหลงัจะถกู
ฉาบด้วยดนิโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชท่ีใช้หมกัเบียร์) เหมือนกนัไป
หมดทกุหลงั ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสงู 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคาชาน (KASHAN) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)  เช่ือกนัวา่มีมาตัง้แตป่ระมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ตวัเมืองในปัจจบุนันีส้ร้างขึน้ใหมใ่นศตวรรษท่ี 
11-13 สมยัท่ีพวกเซลจกุมีอํานาจปกครองเหนืออาณาจกัรเปอร์เซีย  (ประมาณปี 1051-1220) และเร่ิมมี
ช่ือเสียงทางด้านการทําเคร่ืองปัน้ดนิเผา กระเบือ้งเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ตอ่มาในยคุการปกครองของ
ราชวงศ์ซาฟาวิด ท่ีการค้าขยายตวัเป็นอย่างมากนัน้ก็ยิ่งทําให้เมืองคาชานเจริญรุ่งเรืองมากขึน้ไปอีก คาซาน
เคยเป็นเมืองหลวงระยะสัน้ ปัจจบุนัขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 ชม สวนฟิน (FIN GARDEN) สวนสวยสไตล์เปอร์เซีย ความพเิศษของสวนอยู่ตรงความร่มร่ืนของต้นไม้และ
สระนํา้ ผสมผสานกบักลิน่หอมจากดอกกหุลาบ ขณะท่ีบริเวณโดยรอบเป็นทะเลทรายท่ีมีตานํา้โบราณ ซึ่งเป็น
แหลง่กําเนิดของนํา้ท่ีไหลไปเลีย้งทัว่เมือง สวนฟินนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยเูนสโก้ ใน
ปี ค.ศ. 2007 

 ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสู ่ท่าอากาศยาน IMAM KHOMENIE INTERNATIONAL AIRPORT 
เมืองเตหะราน (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร 

22.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดย สายการบนิมาฮานแอร์ เที่ยวบนิที่  W5 051 
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วันที่สิบเอ็ดของการเดนิทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                   (11) 

 
07.25 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
 

Happiness is here and now 

 

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เส้นทางระหวา่งประเทศและภายในประเทศ ชัน้ประหยดั สายการบนิมาฮานแอร์ เส้นทาง     
                   กรุงเทพฯ – เตหะราน // เตหะราน – ชีราส // เตหะราน – กรุงเทพฯ 

คา่ท่ีพกั 8 คืน ในโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน  
คา่วีซ่าเข้าประเทศอิหร่าน 
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ   
คา่พาหนะระหวา่งนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 คา่ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์จากสขุนิยมทัวร์อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ธรรมเนียมทําหนงัสือเดนิทาง  
คา่ทิปคนขบัรถ ร้านอาหารและหวัหน้าทัวร์    
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

Happy price (ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า) ขัน้ต ่า 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 79,900 บาท 
เด็ก (อายต่ํุากว่า 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 75,900 บาท 
เด็ก (อายต่ํุากว่า 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 73,900 บาท 
พกัห้องเด่ียวชําระเพิ่ม ท่านละ 13,000 บาท 
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  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ / มนิิบาร์ในห้องพกั ฯลฯ 
คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด  
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วมเดนิทาง

น้อยกวา่ท่ีกําหนดข้างต้น (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนําเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จําเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบิน เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และ
อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการนําเท่ียวนี ้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงิน
ท่ีท่านชําระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการ
เดนิทางและได้รับการยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการ
เดนิทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สําหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จํากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิ และเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นสําคญั หากมีเหตจํุาเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูห้ามออกนอก
ประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
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