
 

 



 
 
 

 
 

 อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วนั  
ก ำหนดกำรเดินทำง 

12 – 19 เมษายน 66 (Business Class) 
  DAY 1:  สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน 

18.00 น.  ท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบขอ ให้ทุกท่านรวมตัวกันที่ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ จุด ๆ 
น้ี พวกเราชาว Drift จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้น
เอกสารการเดินทางและสัมภาระการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อน
ออกเดินทาง 
21.30 น. ขณะน้ีเราพร้อมแลว้ ที่จะพาทุกท่านสู่ กรุงเตหะราน ประเทศ

อิหร่าน โดย Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050  

  DAY 2:  กรุงเตหะราน 

01:30น. ถึงแล้ว...ท่ำอำกำศยำนกรุงเตหะรำน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำท่ำนเข้ำพักค้ำงคืน ณ 
โรงแรม Espinas Hotel หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศอิหร่าน 5 ดาว  

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ โรงแรม  เร่ิมต้นวนัด้วย พิพิธภัณฑ์
เก่ียวกบัต าหนกั Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่น้ีประกอบไปดว้ย 
ต าหนักถึง 7 ต าหนักด้วยกัน มีเน้ือที่กว ้างใหญ่ประมาณ 410 
เฮกตา้ร์ แต่ละที่ก็สวยงามตามทอ้งเร่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  าหนัก
เขียวและต าหนักขาวในอดีต  ต าหนักขาว White Palace เป็นที่
ประทบัของกษตัริยช์าร์ ปาห์ลาวี กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยก่อนถูกโค
ไมนีปฏิวติั และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรม
เปอร์เซียที่มีช่ือเสียง เคร่ืองประดบัต่าง ๆ และเคร่ืองป้ันดินเผา และ ต าหนักเขียว  Green Palace  ซ่ึงสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป โดยใชหิ้นอ่อน       สีเขียว ภายในประดบัดว้ย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการ
ตาอยา่งมาก 



 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิ่น                               

จากนั้นไปต่อกนัที่ พระราชวงัเนียวาราน Niavaran Palace 
ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างในสวนที่ มีความ
สวยงาม บนเน้ือที่กว่า  11  เฮกเตอร์   ภายในบริเวณ
ประกอบด้วยสถานที่ส าคัญ 5 แห่ง ได้แก่  Niavaran 
Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh 
Palace, Jahan Nama Museum และ Private Library  ช่วง
ตน้สมยัราชวงศค์าจาร์ ใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีในการประทบั
ช่วง   ฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวติัที่น่ีก็ถูกเปล่ียนมาเป็น
พพิธิภณัฑ ์ชอ้ปป้ิงต่อที่ Tajrish Bazaar ตลาดกลางใจกรุงเตหะราน   

ค ำ่ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร   

น าท่านเขา้พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศอิหร่าน 5 ดาว  

  DAY 3:  กรุงเตหะราน-ชีราซ 

เช้ำ รับประทำน (Box set) ช่วงเช้ำ                                                                                                             
น าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบิน เมห์ราบดั สนามบินส าหรับเดินทาง
ภายในประเทศ  ออกเดินทางไปเมืองชีราซ โดยสายการบิน  Mahan Air 
เที่ยวบินที่ W5 1089 09.30 – 11.00 น าทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยวกนัที่   
สุสานฮาเฟซ Hafez Tomb 



 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตำคำรอำหำรท้องถิ่น                                                                                                                   
และต่อดว้ย สวนอีแรม E-ram garden สวนสวรรคเ์ป็นสวนเปอร์เซียที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
องคก์ารยเูนสโกซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองตน้ไมสู้ง สวนมีอายมุากกวา่ 9 ป้อมคาริมขา่น Karimkhani Citadel  ปิดทา้ย
ดว้ยการชอ้ปป้ิงที่ วากิล บาซาร์  Vakil Bazaar 

ค ำ่ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel หรือเทียบเท่า มาตรฐาน
ประเทศอิหร่าน 5 ดาว 

 
 
 

  DAY 4:  ชีราซ-อิสฟาฮาน 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ โรงแรม   

หลงัประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย จะพาทุกท่านไปเยีย่มชม 
สุเหร่าสีชมพู Pink Mosque หรือ Nasir Al Molk Mosque เป็น
สุเหร่าที่ส าคญัที่สุดของอิหร่านตอนใต ้ได้ช่ือว่าเป็นสุเหร่าที่
สวยมาก สร้างสรรคโ์ดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อลั มอลค์ ใน
ปี ค.ศ. 1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซ่ึงมี ฮัจญ์ โมฮัมหมดั 
ฮาสซาน เป็นสถาปนิก
ออกแบบ และ มีร์ซา เร
ซา  เ ป็นผู ้ตกแ ต่งพวก
กระเบื้องต่าง ๆ  และต่อ
ด้ ว ย  Ali ibn hamzeh 
mausoleum จากนั้ นออก
เดินทางต่อ… ด้วย เมือง
โบราณ เปอ ร์ เซโปลิส  



 

Persepolis มหานครที่ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ สร้างโดยกษตัริย ์             ดาริอุสมหา
ราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล  จนถึงรัชสมยัของดาริอุสที่ 3     มหานครแห่งน้ีไดรั้บการปรับปรุงต่อเติมมา
ตลอดระยะเวลา 150 ปี  ลกัษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนยก์ลางที่ประกอบไปดว้ยพระราชวงัต่าง ๆ รวมถึง
หอ้งโถงใหญ่ ซ่ึงเป็นที่เก็บทรัพยส์มบติั และส่ิงของมีค่า  ในปี ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล      มหานครแห่งน้ีก็ถูก
กองทพัของอเล็กซานเดอร์ มหาราช บุกเขา้ท าลาย เผาผลาญจนพินาศ  ร่องรอยความงดงามของส่ิงก่อสร้างที่
ยิง่ใหญ่โอฬารตระการตา ที่บ่งบอกถึงเร่ืองราวและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตำคำร อำหำรท้องถิ่น  
จากนั้นไปกนัต่อที่ สุสาน 4 กษตัริย ์ Naqsh-e Rostam เป็นสุสานของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ ์Achamanid ตั้งแต่ยคุ
สมยัของพระเจา้ดาริอุสที่ 1 และพาทุกท่านออกเดินทางไปยงัเมืองอิสฟาฮาน 
 
ค ำ่ รับประทำนอำหำร  ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิ่น  
พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Abbasi Hotel  หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศอิหร่าน 5 ดาว 
 
 
 
 

  DAY 5:  อิสฟาฮาน 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ โรงแรม  



 

จากนั้นไปกนัที่ พระราชวงัเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรือ วงั 
40 เสา ซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่านั้น อีก 20 ตน้คือเสามโน
ที่มองผา่นเขา้มาทางสระน ้ าหนา้พระราชวงัจะเป็นเงาในน ้ าอีก 20 ตน้ 
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ช่ือ                 ชีคห์ บาไฮ 
ลอ้มรอบไปดว้ยสวนเขียวชอุ่มดอกไมชู้ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ 
โดยเฉพาะ   ดอกกุหลาบที่หอ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกล่ินหอมช่ืนใจ
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างใน                             สมยัชาฮ ์อบับาสที่ 2 แต่
ไดมี้การออกแบบมาตั้งแต่สมยัชาฮอ์บับาสที่ 1 เพือ่เป็นที่พกัผอ่นของ
กษตัริยแ์ละบรรดานางสนม ต่อมาใชเ้ป็นที่ตอ้นรับอาคนัตุกะหรือ
แขกเมือง มีสระน ้ าขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กวา้ง 16 เมตร อยู่
ดา้นหนา้ชมการแกะสลกัลวดลายประตู หนา้ต่าง ภาพฝาผนงัปูนป้ัน 
ชมภาพวาดสีน ้ ามนัขนาดใหญ่ที่อยูภ่ายใตต้  าหนกัที่บอกเล่าเร่ืองราว

ราชส านกั และ ประวติัศาสตร์การท าสงคราม แลว้ไปต่อกนัที่ วหิาร
แวง้ค ์ Vank Church ที่ต ั้งอยูใ่นชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซ่ึงเป็น
โบสถข์องชาวอาร์เมเนียนที่นบัถือศาสนาคริสต ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยโุรป และของเปอร์เซีย 

 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตำคำร อำหำร ท้องถิ่น  
ไปลุยกนัต่อที่ จตัุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จตุัรัสที่ใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของโลก รองจากจตัุรัสเทียนอนัเหมิน  มีความกวา้ง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร           
รวมเน้ือที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจตุัรัสแดงในกรุงมอสโควถึ์ง 2 เท่า ในอดีตเป็น
สนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า จตุัรัสอิหม่าม 
Imam Square นับว่าเป็นอัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวก
รวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
เอาไวใ้นที่เดียวกนั เช่น มสัยดิอิหม่าม Imam Mosque เป็น
สถาปัตยกรรมที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามิ



 

นาเรตที่มีความสูง 40 เมตร มสัยดิชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque สร้างโดยชาห์ อบับาส
ที่ 1  

 
 

เช่นเดียวกัน ซ่ึงจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้ นโดย
เฉพาะตวัโดม ซ่ึงถือไดว้า่งดงามที่สุดในประเทศ พระราชวงัอาลี คาปู Ali 
Ghapou Palace ถูกสร้างขึ้นในสมยัของกษตัริยช์าห์ อบับาสที่ 1 โดยมีการ
สร้างเพิม่เติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้น
ยอดจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้ น พระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้ นเพื่อใช้เป็นที่
ประทบัและรับรองแขกบา้นแขกเมือง พร้อมกนัน้ีชั้นบนสุดยงัตกแต่งเป็น
ห้องส าหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี และจบวนัดว้ยเดินเล่นที่ สะพานคาจู 
(Khaju bridge) และ สะพาน 33 โคง้  (33 Arches bridge) 

  ค ำ่ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น                                                                                                                                       

 
พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Abbasi Hotel หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศอิหร่าน 5 ดาว 

  DAY 6:  อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-เตหะราน 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ โรงแรม  

พาทุกท่านออกเดินทางไปย ัง หมู่บ้านอะบียาเน่ย ์ (Abyaneh 
Village) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยูใ่น
หุบเขาคาร์คาส หมู่บ้านแห่งน้ีเป็นเสมือนหมู่บ้านลับแล ที่ซุก
ตวัอยา่งเงียบสงบ ซ่ึงชาวบา้นที่อาศยั เป็นชาวพื้นเมืองจากยคุ อิลา
ไมท ์พวกเขาจะรูปร่างหนา้ตา การแต่งกายไม่เหมือนชาวอิหร่านทัว่ไป สงัเกตไดจ้าก ผูห้ญิงที่น้ีจะใช่ผา้คลุมผม
ลายดอกไมส้ดใส บา้นเรือนแต่ละหลงัสร้างโดยใชอิ้ฐ      ดินดิบ ไม ้หิน เป็นวสัดุในการสร้าง แลว้ฉาบเคลือบ
ดว้ยดิน ซ่ึงดินที่น้ีจะมีโทนสีเป็นสีชมพ ูจึงท าใหบ้า้นทุกหลงัมองดูเป็นสีชมพทูั้งหมู่บา้น 



 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ Abyaneh Hotel Grand 
Restaurant หรือเทียบเท่ำ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  จากนั้น
ออกเดินทางกลบัสู้กรุงเตหะราน ระหว่างทาง        แวะชอ้ปป้ิง
กนัที่ Mehr-o-Mah Complex  

ค ำ่ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศอิหร่าน 5 ดาว 

 

 DAY 7:  เตหะราน-กรุงเทพ 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ โรงแรม  

เร่ิมตน้ที่ พระราชวงัโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วงัสวน
กุหลาบ วงัที่ตอ้งมา เป็นวงัเก่าแก่ยอ้นไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซา
ฟาวิด เม่ือคริสตศ์ตวรรษที่ 16  มีร่องรอยส่ิงก่อสร้างที่หลงเหลือ
อยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ที่เอาไวส้ าหรับส่องดูขา้ศึก และสถาน
อาบน ้ าแบบเติร์ก              ตวัอาคารเป็นแบบตะวนัตก ที่ปรากฏ
ให้เห็นในปัจจุบันนั้ นมีการสร้างเพิ่มเติมเข้ามาสมัยกษัตริย ์
ราชวงศร์องสุดทา้ยของเปอร์เซีย คือ ราชวงศค์าจาร์ กษตัริยน์ัส
เซอร์ อลั-ดิน ชาห์ ไดเ้สด็จเยอืนยโุรปแลว้เห็นความเจริญ และ
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตร
ประทบัใจจึงน าศิลปะยโุรป เขา้มาผสมกบัวถีิชีวติของชาวอิหร่าน ดงัเช่น ต  าหนกัแบบนีโอคลาสสิคของยโุรป 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ Vakil-al-Tojjar Restaurant หรือเทียบเท่ำ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

16:00 ออกเดินทางสูส้นามบินระหวา่งทางมีบริการ snack box ส าหรับมือค ่า ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร 
โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051 

DAY 8:  กรุงเทพมหานคร 

07.25 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดีภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ โปรแกรม  อิหร่าน 8 วนั  BC  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรอื เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ   99,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ  12,000.-          บาท     

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที ่

สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 65) ** 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทราบก่อนการเดินทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะมีเป็นเตียงเสริมให้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ         

ขอแนะน าใหน้กัท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเทีย่วมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นกัท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนั

เดนิทางได ้



 

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัชัน้ธุรกิจ ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)       

 

อัตราค่าบริการนีร้วมถึง 

ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ธุรกิจสายการบิน มาฮาน แอร์  (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 40 กิโลกรัม/

ท่าน)  

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน 

ค่าวซ่ีา ประเทศอิหร่าน (เอกสารทีใ่ช ้รูปถ่าย 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว 2 รูป, พาสปอรต์ตวัจรงิ, ส าเนาทะเบียนบา้น

, เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได,้ ในกรณีทีท่่านท างานใหส้แกนนามบตัร) 

 

 

 

ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกิน 85 ปี) 

ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, มีน  า้ดืม่บรกิาร 

ค่าพาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบุ 

มีเจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครือ่งดืม่มินบิาร ์และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 



 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิ่น, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์คนไทย, คนขบัรถ, พนกังานบริการ ทา่นละ 80 ดอลลาร์ ตลอดการเดนิทาง 

ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาของชาวต่างชาติ 

ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทาง กรณีเกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด ( 40 กิโลกรมั / ท่าน) 

ค่าธรรมเนยีมน า้มนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึน้) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และ ค่าอาหารที่ส ั่งมา

นอกเหนอืจากทางเมนอูาหารทีท่างบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองทัวร์ โปรแกรม อิหร่าน อายะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 

การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมัดจ าท่านละ 40,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อิหร่าน คลาสิค 8 วัน 



 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 40 วนั  คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

(ยกเวน้ค่าวีซ่าทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบินทีอ่อกล่วงหนา้ และกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง

วันหยุดเทศกาล เช่น สงกรานต์, วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดเดือน

กรกฎาคม, วนัหยุดเดือน ตุลาคม เนือ่งจากตอ้งช าระค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง 

หรือโดยการช าระผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืน

เงนิได)้ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% 

ยกเลกิการเดนิทาง 1-24 วนั เก็บเตม็จ านวนของราคาทวัร ์100% 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยุดงาน  การ
ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึงและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรียกรอ้งเงินคืนในกรณีทีท่่านปฏิเสธหรือสละสทิธิ์ ในการใชบ้ริการทีท่างทวัร์จัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการ
ตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมือง  

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เมือ่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไม่
อาจแก้ไขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ



 

รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
ฯลฯ 

 

 

 

ตั๋วเครือ่งบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผูก้ าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ผู ้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้(ในกรณีทีต่ ั๋วเครือ่งบินสามารถท าการ Refund 
ไดเ้ท่านัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอ
ค ายนืยนัว่าทวัร์น ัน้ๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจาก
พนกังานแล้วทัวร์น ัน้ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมี
ความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กั
แบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เครือ่งปรบัอากาศที่
มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 



 

 ในกรณีทีม่ีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เครือ่งบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนดิ ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึน้เครือ่งบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาด
ตะไบเลบ็เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครัง้โดยจะอนญุาตใหถ้ือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้
ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการ
บินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวนัเดินทางเทีย่วบินจึงสามารถน าขึน้
เครือ่งไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบินคอื 20-30กิโลกรมั (ส าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึน้กับแต่ละสายการบิน) ชัน้ธุรกิจ 40 กิโลกรมั 
การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หากน า้หนกักระเป๋า
เดนิทางเกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตใหน้  าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมีน  า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมี
ความกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตราฐานได้ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความ
รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน า้หนกัสว่นทีเ่กิน 



 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 
(Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทกุชนดิ ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครือ่ง  
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยู่ใน

ความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกันภยัการเดินทางที่บริษัททวัร์ไดจ้ัดท าให้ลูกคา้จะไม่
ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหาย
ใหท่้าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน้ นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้ท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ 
เพราะหากเกิดการสญูหาย ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยค่าเสยีหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายให้
ท่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 


