
Page 1 of 13 
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*** บนิช ัน้ Business Class เฉพาะ International Flight กรงุทพ-เตหะราน*** 

Spectacular Persia (Fri) 8 Days 6 Nights 
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ก าหนดการเดนิทาง 

12 – 19 เมษายน 66 (Business Class), 14 – 21 เมษายน   66 (Business Class)    

                                       

  DAY 1:   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กรงุเตหะราน 

 

18.00 น.   ทุกท่านรวมตัวกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ จุด ๆ นี้ พวกเรา

ชาว Drift จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ทางดา้นเอกสารการเดนิทางและสัมภาระการเดนิทาง

ของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง 

21.30 น.  พาทกุทา่นสู ่กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดย Mahan 

Air เทีย่วบนิที ่W5 050 ขอใหทุ้กท่านรัดเข็มขัดนริภัย

ดว้ยคะ่ 

 

  DAY 2:  กรงุเตหะราน - อสิฟาฮาน 

 

01:30น.  ถงึท่าอากาศยานกรุงเตหะราน หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรเรยีบรอ้ย 

และเพือ่ไมใ่หเ้สยีเวลา เราจะน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิ เมหร์าบัด เป็นสนามบนิส าหรับใชเ้ดนิทาง

เสน้ทางการบนิภายในประเทศ                                                                                                                                                                      

07:30น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิฟาฮาน โดย Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 4533 

08:40น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงอสิฟาฮาน หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และรับสัมภาระเรยีบรอ้ย 

จากนั้นพาทุกท่านเขา้รับประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเขา้ชม วหิารแวง้ค ์Vank Church ทีต่ัง้อยู่

ในชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซึง่เป็นโบสถ์ของ

ชาวอารเ์มเนยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิต ์ทีถ่กูสรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศลิปะของ

ยโุรป และของเปอรเ์ซยี 

  

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

น าทุกท่าน Shopping ซือ้ของฝากบรเิวณ วหิาร

แวง้ค ์Vank Church   
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จากนัน้พาทุกท่านไปเดนิเล่นที ่สะพานคาจู (Khaju bridge) เป็นสะพานทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

สรา้งในชว่งศตวรรษที ่17 โดยกษัตรยิช์าหอ์ับบาสที ่2 (Shah Abbas II) พาดผ่านแมน่ ้า Zayandeh 

ยาวประมาณ 132 เมตร กวา้ง 12 เมตร ม ี2 ชัน้ สวยงามตามแบบศลิปะเปอรเ์ซยีแท ้ๆ  ซุม้โคง้ประตูก็

ประดับประดาดว้ยกระเบือ้งช ิน้เล็กๆ และ  

 

สะพาน 33 โคง้  (33 Arches bridge) สะพานสามสบิสามแห่งอสิฟาฮาน สรา้งขึน้ในสมัยอับบาสที ่1 

แหง่ราชวงศซ์าฟาวดิในปี 1602 และเป็นผลงานชิน้เอกทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในการออกแบบและการกอ่สรา้ง

สะพานจ านวนมากในเวลานัน้ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารหอ้งอาหารโรงแรม 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

  DAY 3:  อสิฟาฮาน 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                             

 

เริม่ตน้วันที…่พระราชวังเชเฮล โซตนุ Chehel Sotun Palace หรอื วัง 40 เสาซึง่ความจรงิแลว้มเีสาเพยีง 

20 ตน้เท่านัน้ อกี 20 ตน้คอืเสามโนทีม่องผ่านเขา้มาทางสระน ้าหนา้พระราชวังจะเป็นเงาในน ้าอกี 20 

ตน้ ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนกิ ชือ่ ชคีห ์บาไฮ ลอ้มรอบไปดว้ยสวนเขยีวชอุม่ดอกไมช้ชูอ่

สวยงามในฤดใูบไมผ้ล ิโดยเฉพาะดอกกหุลาบทีห่อ้ยเป็นพวงระยา้สง่กลิน่หอมชืน่ใจ 

พระราชวังแหง่นีส้รา้งในสมยัชาฮ ์อบับาสที ่2 แตไ่ดม้กีารออกแบบมาตัง้แตส่มยัชาฮอ์บับาสที ่1 

เพือ่เป็นทีพั่กผ่อนของกษัตรยิแ์ละบรรดานางสนม ต่อมาใชเ้ป็นทีต่อ้นรับอาคันตุกะหรอืแขกเมอืง มสีระ

น ้าขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กวา้ง 16 เมตร อยูด่า้นหนา้

ชมการแกะสลักลวดลายประต ูหนา้ตา่ง ภาพฝาผนังปนูปั้น 

ชมภาพวาดสนี ้ามันขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ภายใตต้ าหนักทีบ่อก

เล่าเรือ่งราวราชส านัก และ ประวัตศิาสตรก์ารท าสงคราม 

และ  

 

มัสยดิเสาโยก  Menar jonban (shaking minarets)   

เป็นมัสยดิทีม่องจากภายนอกอันแสนจะธรรมดา   แต่ได ้

ซ่อนภูมปัิญญาของชาวเปอร์เซียเอาไวไ้ดอ้ย่างน่าทึ่ง     

น่ันก็คือมัสยดิแห่งนี้สามารถยืนยงคงทนถาวรอยู่ไดถ้ึง 

600 กว่าปี ถงึแมจ้ะเกดิเหตุแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรง  สัก

เพยีงใดก็ตาม ตัวอาคารมัสยดิไม่เคยไดรั้บผมกระทบ ไม่
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เคยมรีอยแตกรา้ว หรือเสยีหายแต่อย่างใด ซึง่เป็นสิง่ที่น่าอัศจรรยส์ าหรับสถาปนิกสมัยใหม่ที่ยังไม่

สามารถไขปรศินาแหง่การออกแบบกอ่สรา้งมสัยดิแหง่นีไ้ด ้ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่                               . 

 

บา่ย  ไปลุยกันต่อที ่จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จัตุรัสทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัส

เทยีนอนั    เหมนิ มคีวามกวา้ง 165 เมตร และมคีวามยาวถงึ 500 เมตร รวมเนื้อทีป่ระมาณ 80,000 กว่า

ตารางเมตร ใหญก่วา่จัตรัุสแดงในกรงุมอสโควถ์งึ 2 เทา่  

ในอดตีเป็นสนามแขง่โปโล หรอื เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า จัตุรัสอหิมา่ม Imam Square นับว่า

เป็นอญัมณีแหง่โลกมสุลมิทีผ่นวกรวมทัง้แนวความคดิ ปรัชญา และสถาปัตยกรรมทีส่วยงามเอาไวใ้นที่

เดยีวกนั เชน่  

มัสยดิอหิมา่ม Imam Mosque เป็นสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ถูกสรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1612 โดยมยีอดโดมสูง 30 เมตร และมเีสามิ

นาเรตทีม่คีวามสงู 40 เมตร   

มัสยดิชคีห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah 

Mosque สรา้งโดยชาห ์อับบาสที ่1 เชน่เดยีวกัน ซึง่จะใช ้

เป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่านัน้โดยเฉพาะตัวโดม 

ซึง่ถอืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศ  

พระราชวังอาล ีคาปู       Ali Ghapou Palace ถูก

สรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิช์าห ์อับบาสที ่1 โดยมกีารสรา้ง

เพิม่เตมิจนมทีัง้หมด 6 ชัน้ ตกแต่งดว้ยภาพจติรกรรมโดย

ช่างฝีมือชัน้ยอดจติรกรชัน้ครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้

สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทับและรับรองแขกบา้นแขกเมอืง พรอ้มกันนี้ชัน้บน สุดยังตกแต่งเป็นหอ้ง

ส าหรับฟังเพลงและเลน่ดนตร ี 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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  DAY 4:  อสิฟาฮาน – พาซารก์ารด์ - ชรีาซ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                             

 

พาทกุทา่นน่ังรถโคช้มุง่หนา้สู ่เมอืงพาซารก์ารด์ Pasargard (ระยะทาง 356 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอหิร่านและของอาณาจักรอาเมเนียน 

อาณาจักรแห่งนี้กอ่ตัง้ขึน้โดย พระเจา้ไซรัสมหาราช และบตุรชาย Cambyses นักท่องเทีย่วจะยังคงได ้

ชมรอ่งรอยของกระโจมทหารและอาคารตา่ง ๆ เชน่  ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมยี  

 

และไปที ่สสุานของพระเจา้ไซรัส Cyrus Tomb ซึง่มคีวาม

สูงถึง 12 เมตร สรา้งดว้ยหินขนาดใหญ่วางซอ้นกันเป็น

ขัน้บันได ภายในสุสานแห่งนี้ประดับประดาอย่างสวยงาม 

รา่งของกษัตรยิบ์รรจอุยูใ่นหบีศพทองค า เคยีงขา้งกบัทรัพย์

สมบัตมิากมาย พระเจา้อเล็กซานเดอร ์ยังไดเ้ดนิทางมา

สกัการะยงัสสุาน  พระเจา้ไซรัสหลายครัง้ดว้ยกนั  

 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองชีราซ Shiraz 

(ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  ไปลุยกันที ่เมอืงโบราณเปอรเ์ซโปลสิ  Persepolis ห่าง

จากตัว เมอืงชรีาซ  80 กโิลเมตร  

แนะน าใหทุ้กท่านสวมรองเทา้ผา้ใบสวมใส่สบาย 

และควรเตรยีมรม่กนัแดดไปดว้ย เพราะแดดคอ่นขา้งจัด  

ในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงและเป็นมหานคร

ที่ย ิง่ใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซยี ตัง้แต่ยุคกรีกโบราณ 

สรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อน

ครสิตกาล  จนถงึรัชสมัยของดารอิสุที ่3 มหานครแห่งนี้

ไดรั้บการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี  

ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมศีนูยก์ลางทีป่ระกอบไปดว้ย

พระราชวังต่าง ๆ รวมถงึหอ้งโถงใหญ่ ซึง่เป็นทีเ่ก็บทรัพย์

สมบัต ิและสิง่ของมคี่า  ในปี ค.ศ. 331 ก่อนครสิตกาล 
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มหานครแห่งนี้ก็ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร ์มหาราช บกุเขา้ท าลายและเผาผลาญจนพนิาศ คอื

รอ่งรอยความงดงามของสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ ่โอฬารตระการตา  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่                                                                                                                    

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 

 

  DAY 5:  ชรีาซ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                             

 

เราไปกันที ่สสุานฮาเฟซ Hafez tomb เป็นสสุานทีส่วยงาม

ของกวทีีย่ ิง่ใหญ่ชาวเปอรเ์ซยีชือ่    อาฟิส ว่ากันว่าในบา้น

ชาวอหิร่านทุกหลังตอ้งมหีนังสอืบทกวขีองท่านถูกสรา้งขึน้

ในสวนใน 1773 ในรัชสมัยของคารมิข่าน Zand Hāfezieh 

ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้า Rudkhaneye Khoshk ตาม

ฤดกูาลในสวน Musalla   

 

และต่อดว้ย สวนอแีรม E-ram garden สวนสวรรคเ์ป็นสวน

เปอรเ์ซยีทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์าร

ยูเนสโกซึง่มีชือ่เสยีงในเรื่องตน้ไมสู้ง สวนมีอายุมากกว่า 

900 ปี 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

 

บา่ย  ต่อกันที่ ป้อมคารมิ ข่าน  Karim Khan Fort 

(ถา่ยรปูดา้นนอก) ป้อมนีค้ารมิขา่นไดส้ัง่ใหส้รา้งไว ้

เป็นทีพั่กอาศัยและเป็นศนูยก์ลางการบรหิารงานอยู่

ทีใ่จกลางเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนป้อม 

มกี าแพงลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น ภายในร่มรื่นดว้ย

ตน้ไมน้านาพรรณ  

 

และไปชอ้ปกันต่อที.่..วากลีบาซาร ์ Vakil Bazaar 

ไปเลือกซื้อสนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่อง

แกะสลักฝังโมเสคสนิคา้ทีท่ าจากหนัง กระเป๋า หมวก ผา้ลกูไม ้ผลไมแ้หง้หลากหลายชนดิ ฯลฯ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 

 

   DAY 6:  ชรีาซ - เตหะราน 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร

ของโรงแรม                                                             

 

พาทุกท่านไปเยี่ยมชม สุเหร่าสีชมพ ู

Pink Mosque หรอื Nasir Al Molk 

Mosque เป็นสุเหร่าที่ส าคัญที่สุดของ

อหิร่านตอนใต ้ไดช้ื่อว่าเป็นสุเหร่าที่

สวยมาก สรา้งสรรคโ์ดย มรีซ์า ฮาซาน 

อลี นาซรี์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 

และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึง่ม ีฮัจญ ์

โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิก

ออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เ ป็นผู ้

ตกแต่งพวกกระเบือ้งต่าง ๆ  และต่อ

ดว้ย Ali ibn hamzeh mausoleum 

จากนัน้ออกเดนิทางตอ่…  

 

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

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร

ทอ้งถิน่   

 

บา่ย  ไปกันที ่พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรอื 

วังสวนกหุลาบ วังทีต่อ้งมา เป็นวังเกา่แกย่อ้นไปตัง้แต่

สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16  มี

รอ่งรอยสิง่กอ่สรา้งทีห่ลงเหลอือยู ่คอื ป้อมสงู Citadel 

ทีเ่อาไวส้ าหรับสอ่งดูขา้ศกึ และสถานอาบน ้าแบบเตริก์ 

ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก ทีป่รากฏใหเ้ห็นในปัจจุบัน

นัน้มีการสรา้งเพิม่เตมิเขา้มาสมัยกษัตรยิ์ราชวงศ์รอง

สุดทา้ยของเปอร์เซยี คือ ราชวงศ์คาจาร์ กษัตรยิ์นัส
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เซอร ์อลั-ดนิ ชาห ์ไดเ้สด็จเยอืนยโุรปแลว้เห็นความเจรญิ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แลว้เกดิ

ความประทับจติรประทับใจจงึน าศลิปะยโุรป เขา้มาผสมกบัวถิชีวีติของชาวอหิร่าน ดังเชน่ ต าหนักแบบนี

โอคลาสสคิของยโุรป 

 

จากนัน้ไปชอ้ปป้ิง หาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย เตหะราน บารซ์าร ์Tehran Bazaar  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Espinas palace Hotel*  หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 7:  เตหะราน – กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                             

 

เราจะไปต่อกันที่ พพิธิภัณฑ์เกี่ยวกับต าหนัก 

Sa’Ad Abad Palace ในสถานทีน่ี้ประกอบไป

ดว้ย ต าหนักถงึ 7 ต าหนักดว้ยกัน มเีนื้อทีก่วา้ง

ใหญ่ประมาณ 410 เฮกตา้ร ์แต่ละทีก่็สวยงาม

ตามทอ้งเรือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต าหนักเขยีว

และต าหนักขาวในอดตี ต าหนักขาว  White 

Palace เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิช์าร ์ปาหล์าว ี

กษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยก่อนถูกโคไมนีปฏวิัต ิและ

เป็นทีเ่ก็บสะสมของมคีา่มากมาย อาทเิชน่ พรม

เปอรเ์ซยีทีม่ชี ือ่เสยีง เครือ่งประดับต่าง ๆ และ

เครือ่งปั้นดนิเผา และ ต าหนักเขยีว  Green 

Palace ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป 

โดยใชห้ินอ่อนสีเขียว ภายในประดับดว้ย 

สถาปัตยกรรมกระจกทีง่ดงามตระการตาอย่าง

มาก 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร

ทอ้งถิน่  

 

บา่ย  ไปตอ่กนัที ่พระราชวังเนยีวาราน Niavaran Palace 

ซึง่อยูท่างตอนเหนอืของกรงุเตหะรานสรา้งขึน้ในสมยั
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ราชวงศค์าจาร ์Qajar Dynasty สรา้งในสวนทีม่คีวามสวยงาม บนเนือ้ทีก่วา่ 11 เฮกเตอร ์พระราชวังแหง่

นีเ้ป็นของกษัตรยิ ์ชาห ์หรอืพระเจา้โมฮมัหมดั เรซาปาหเ์ลว ีแหง่ราชวงศป์าหเ์ลว ีซึง่เป็นกษัตรยิอ์งค์

สดุทา้ยของอหิรา่น ซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระทับรว่มกบัครอบครัว กอ่นทีจ่ะถกูปฏวิัตโิดยอะยาตลุเลาะหโ์คไมน ี 

 

16:00  ออกเดนิทาง สู ่สนามบนิระหวา่งทางมบีรกิาร snack box ส าหรับมอืค ่า โบกมอื บา๊ย บาย เตหะราน...

แลว้พบกนั กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 051 

 

DAY 8:  กรงุเทพมหานคร 

 

07.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร โปรแกรม ไฮไลท ์อหิรา่น 8 วัน   

 

ผูใ้หญ ่ พักหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  ราคาทา่นละ   99,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว                ราคาทา่นละ  12,000.-          บาท    

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น) ราคาทา่นละ  96,900.- บาท  

เด็ก อาย ุ7-12 ปี ไมเ่สรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น) ราคาทา่นละ  93,900.- บาท  

*** บนิช ัน้ Business Class เฉพาะ International Flight กรงุทพ-เตหะราน*** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 65) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะมเีป็นเตยีงเสรมิให ้กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ         ขอ

แนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 40 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั สายการบนิ มาฮาน แอร ์ (น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 40 กโิลกรมั/ทา่น)  

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศอหิรา่น 

คา่วซีา่ ประเทศอหิรา่น (เอกสารทีใ่ช ้รปูถา่ย 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว 2 รปู, พาสปอรต์ตัวจรงิ, ส าเนาทะเบยีนบา้น, เบอร์

โทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได,้ ในกรณีทีท่ างานสแกนนามบตัร) 

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 
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คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, บรกิารน ้าดืม่ 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย, คนขบัรถ, พนักงานบรกิาร ทา่นละ 80 ดอลลาร ์ตลอดการเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยส าหรับการท า Thailand Pass แบบ Test & Go ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัมาตรการของ ศ.บ.ค. ในขณะนัน้ 

คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

คา่จัดท าเอกสาร และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของชาวตา่งชาต ิ

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง กรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ( 40 กโิลกรัม / ทา่น) 

คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

ค่าใชจ้่ายสว่นตัว ต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และ ค่าอาหารทีส่ั่งมานอกเหนือจากทาง

เมนูอาหารทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม Spectacular Persia 8 Days BC อหิรา่น 8 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ัง่มดัจ าทา่นละ 41,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม คลาสสกิเคลิ อหิรา่น 8 วนั 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

(ยกเวน้คา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้ 

และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดเทศกาล เชน่ สงกรานต,์ วันแรงงานแห่งชาต,ิ วันหยุด

เดอืนกรกฎาคม, วันหยุดเดอืน ตุลาคม เนื่องจากตอ้งช าระค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง หรอื

โดยการช าระผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

ยกเลกิการเดนิทาง 1-24 วัน เก็บเต็มจ านวนของราคาทัวร ์100% 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณี

ที ่
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เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  

อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนืในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ฯลฯ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยัน

วา่ทัวรนั์น้ๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้

ยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง

(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน

ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า  เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
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 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีด

อกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันใน

ถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ์

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 

9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐาน

ไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) ซึง่อยู่ในความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสาย

การบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรัมเท่านัน้ ดังนัน้ท่าน

จงึไม่ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์าร

ชดเชยคา่เสยีหายตามรายละเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 

 


