
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

 

        ราคาโปรโมช่ัน 49,900 บาท เท่านัน้ !! 

                 จองด่วนภายใน 31 ธันวาคม 2561  
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    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกวา่ 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอร์เซียดินแดนท่ีไดช่ื้อวา่เป็น
อารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าไทกริส และยูเฟรตีส ซ่ึงอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบนั ในอดีต
จกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเช้ือชาติเผา่พนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตัง้แตลุ่ม่แม่น ้าสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซใน
ยุโรป และอียิปตใ์นอฟัริกา 
     ทอ่งเท่ียวชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช่ื้อวา่เปอร์เซีย ซ่ึงเป็นอารยะธรรมเกา่แกข่องโลก สมัผสักบั เมืองหลวงเตหะราน ท่ี
สวยงามเป็นอนัดบัหน่ึง และชีราช ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบัส่ี และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบัสาม 
 

ก าหนดการเดินทาง 
12 – 19 เมษายน 2562 54,900.-  49,900.- 

26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 54,900.-  49,900.- 
17 – 24 พฤษภาคม 2562 54,900.-  49,900.- 
 7 – 14 มิถุนายน 2562 54,900.-  49,900.- 
21 – 28 มิถุนายน 2562 54,900.-  49,900.- 

 
ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 22.35 – 03.30 (+1) 
วนัท่ี 3  เตหะราน ชีราช THR – SYZ W5 1089 09.45 – 11.45 
วนัท่ี 7 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25 (+1) 

 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ - เตหะราน   
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
มาฮานแอร ์ชัน้ 4 แถว S ประตู 8  

 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดย สายการบิน มาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5 050 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ี 2 เตหะราน – ชีราซ  
03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร จากนั้น น าทา่นเขา้โรงแรมท่ีพกั 
 

พกัท่ี ENGHELAB HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ เตหะราน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์

08.30 น. น าทา่นเท่ียวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ ตัง้อยูท่างดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบร์ช ท่ีพาดผา่นจากทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณหน่ึงพนัเมตร ไดถู้กสรา้ง
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ขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมูบ่า้นเล็กๆ และไดถู้กพฒันาใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองมีการ
ตบแตง่ปลูกตน้ไมใ้หดู้สวยงามมาโดยตลอดทุกรัชสมยั  
น าทา่นเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงได ้
เก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชต้า่งๆ จากท ัว่ทุกแหง่ในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนัไวท่ี้น่ี และท่ี
ส าคญัท่ีสุดส่ิงของเคร่ืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไปถึง 2,600 ปี พรอ้ม
กนันั้นยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรเปอร์เซียในอดีตอีกดว้ย 

 จากนั้น น าทา่นไปชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวงั
สวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยูก่ลางเมือง เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีเกา่ประมาณ 400 
กวา่ปี ประกอบไปดว้ยอาคารตา่งๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งขึ้นตัง้แตร่าชวงศซ์าฟาวิดโดย
กษตัริยท์าหม์าสพ์ ตอ่มาไดถู้กปรับปรุงโดยกษตัริยค์าริม ขา่น ซานด ์และกษตัริยอ์ะกา 
โมฮัมต์ขา่น กอจาร์ ซ่ึงไดเ้ลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงไดส้ร้างต่อเติมใหเ้ป็น
พระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
14.00 น. น าท่านเข า้ชม พิ พิธภัณฑ์เค ร่ืองเพชรพลอย  (National Jewels Museum) 

สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติของ
อิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดบั อญัมณี เพชรพลอย ไขมุ่ก 
อนัล ้าคา่มากมายเกินกวา่จะประมาณราคา ซ่ึงมีของท่ีส าคญัตา่งๆ หลายอย่าง เชน่ 
เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพูท่ีเม็ดใหญท่ี่สุดในโลก และ
เป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน ้าหนักถึง 182 กะรัต  
ลูกโลก (Global of Jewel) ท่ีประดบัดว้ยอญัมณีเพชรนิลจินดา 51 ,366 ช้ิน ซ่ึงมี
น ้าหนักประมาณ 18,200 กะรัต พระราชบลัลงักฯ์ (Naderi Shah Throne) เป็นของ
กษัตริยน์าเดรี ซาห ์ท่ีทรงสั่งใหส้รา้งมีความสูง 2.25 เมตร ประดบัดว้ยเพชรนิลจินดา
มากกวา่ 26,000 ช้ิน มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซ่ึงท าขึ้นในราชวงศข์องฟาทห ์อาลี 
ซาฮ ์ท่ีขึ้นครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834 ท าดว้ยไขมุ่กและอญัมณีท่ีมีคา่อีกมากมาย
รวมแลว้มีน ้าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห ์ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกท าขึ้นในปี ค.ศ.
1925 ตอนท่ีขึ้นครองราชยแ์ละนอกจากนั้นยงัมี เคร่ืองประดบัตา่งๆ อีกมากมายท่ีสุด
จะประเมินคา่ฯ  
 

 

 อิสระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดบาร์ซาร ์  
เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร / โรงแรม  
พกัท่ี ENGHELAB HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ เตหะราน 
วนัท่ี 3 เตหะราน - ชีราซ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมราหบ์ดั  เพ่ือขึ้นเคร่ืองไปเมืองชีราซ  
09.30 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู ่เมืองชีราซ โดยเท่ียวบินท่ี W5 1089  
10.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองชีราซ  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดัฟาร์ส  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีช่ือวา่ Nasir al Molk Mosque 

ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคญัท่ีสุดของอิหร่านตอนใต ้เอกลกัษณ์
ของสุเหร่าน้ี คือ สว่นตา่งๆจะถูกตกแตง่ดว้ยกระเบ้ืองสีชมพู ถูกสรา้งขึ้นโดย มีร์ซา ฮา
ซาน อลี นาซีร์ อลัมอลค์ ในปี ค.ศ.1876 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1887 
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 ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีสวยอีกแห่งของชี
ราช ซ่ึงเคยเป็น ท่ีพ านักของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหน่ึงยังมีการตกแต่ง                      
ภายในและมีพิพิธภณัฑหุ์น่ขี้ ผ้ึงของบุคคลท่ีส าคญัในอดีตของเปอร์เซีย 

 

 น าทา่นไปชม ท่ีฝังศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซ่ึงมีช่ือเต็มวา่ ซมัซุดดิน มู
ฮมัหมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกท่ีมีช่ือเสียง เกิดท่ีเมืองชีราซเม่ือปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิต
เม่ือปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแตง่บทกวีท่ีไดค้วามไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถี
ชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้  างา่ยๆขึ้ นมาใหเ้ป็นคติสอนคนใหเ้ป็นคนดี อนุสรณ์
สถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสร้างไดถู้กสร้างขึ้ นมาเม่ือปี ค.ศ.1936 -1938 
เพ่ือใหเ้ป็นท่ีร าลึกถึงคุณงามความดีของทา่น 

 

 น าทา่นไปชม ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ท่ีคาริม ขา่นไดส้ั่งใหส้รา้งท่ีพกั
อาศยั และเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานขึ้นท่ีใจกลางเมือง ท่ีพกัอาศยัน้ีถูกออกแบบมี
ลกัษณะเหมือนป้อม มีพ้ืนท่ีประมาณ 12 ,800 ตรม. มีก าแพงลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น 
ภายในยงัตกแตง่ดว้ยตน้ไมเ้พ่ือใหมี้ความร่มร่ืน 

 

 ใหท้ ่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝากท่ี ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil 
Bazaar) เป็นตลาดบาซาร์ท่ีต ัง้อยูใ่นบริเวณดาร์บ อี ชาหซ์าเดห ์ซ่ึงอยูใ่กลก้บัมสัยิด
วาคิล ภายในจะมีสินคา้หลายอยา่งรวมท ัง้เคร่ืองเทศตา่งๆ มากมาย 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคารจีน  
พกัท่ี ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ ชีราซ 
วนัท่ี 4 ชีราซ – เปอรเ์ซโพลิส – ยาซด์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

 น าท่านออกเดินไปยัง เมืองมาร์พดาสท์ ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศ
ตะว ันออกเฉียงเหนือประมาณ  60 กม. เป็น ท่ีตั้งของ นครเปอร์เซ โพ ลิส 
(Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีได เ้ป็น เมืองหลวง และศูนย์กลางท่ีย่ิงใหญ่ของ
อาณาจกัรเปอร์เซีย และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979                
ใหท้า่นไดช้มโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุสมหาราชกอ่นคริสตกาลประมาณ 
520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสท่ี 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอด
ระยะเวลา 200 ปี นครแหง่น้ีเป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางท่ีประกอบดว้ยราชวงั
ตา่งๆ หอ้งโถงใหญ ่ท่ีเก็บทรัพยส์มบติั ท่ีเก็บส่ิงของมีคา่ตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่
ในปี ค.ศ. 330 กอ่นคริสตกาล ไดถู้กกองทพั 
ของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซาก
ปรักหกัพงัไวใ้หช้ม 

 

 จากนั้น น าทา่นไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแหง่หน่ึง ซ่ึงเป็นสุสานท่ี
ฝังศพของกษัตริย ์4 องค ์เนโครโพลิส(Necropolis) ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมท่ี
เดน่ในการแกะสลกับนผาหินและท่ีส าคญัเป็นสุสานของษัตริย ์                    ดาริ
อุสท่ี 1 และกษัตริยอ์งคต์่อๆมาอีก 3 พระองค ์ซ่ึงเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมา
กอ่น 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นออกเดินไปยงั เมืองยาซด์ (Yazd) ท่ีอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้มีระยะทาง
ประมาณ 380 กม. โดยเดินทางผา่น เมืองพาร์ซากาด ซ่ึงในอดีตไดเ้คยเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองหลวง ถูกสรา้งโดยกษัตริยไ์ซรัสมหาราชของอาณาจกัรเปอร์เซียระหวา่งทางให ้
ทา่นไดห้ยุดท่ี เมืองอะบาร์คูซ เพ่ือชม ตน้ไมไ้ซเพรส (Cypress Tree) ท่ีมีอายุมาก
ท่ีสุดประมาณ 4,000 ปี และตามสถานท่ีตา่งๆก็ไดท้  าเป็นรูปสญัลกัษณข์องตน้ไมน้ี้   

 

 เดินทางมาถึง เมืองยาซด์  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดั
ยาซด์ ท่ีต ัง้อยูท่างใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีร์และไดช่ื้อวา่เป็น ไขมุ่กแห่งทะเลทราย (The 
Pearl of Desert) 

 

 น าทา่นไปเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองยาซด ์(Yazd) ในสมยัดัง้เดิมประมาณ 
3,000 ปี เคยเป็นส่วนหน่ึงของมีดีสดว้ย จนกระท ั่งในสมัยของอะคาเมนิดส์ จาก
ประวติัศาสตร์การปกครองท่ีผา่นมา มีการส่งกองก าลงัเขา้ยึดและท าลายบา้นเมืองให ้
เสียหาย แตเ่น่ืองจากเมืองยาซด์ไดต้ ัง้อยูไ่กลและมีส่ิงแวด ลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ จึงท า
ใหร้อดพน้จากความเสียหาย และไมมี่อนัตรายจากการโจมตีของขา้ศึก จึงท าใหเ้มือง
ยาซด์ยงัคงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีเป็นศิลปกรรมและสถาปตัยกรรมมาจนถึงทุกวนัน้ี  
 
ในสมยัของอเล็กซานเดอร์มหาราช ไดเ้คยสรา้งเป็นคุกส าหรับขงันักโทษ (Alexander’s 
Prison) คนส าคญัของพวกเปอร์เซียไวท่ี้น่ี และตอ่มาภายหลงัไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีคน
อยูอ่าศยัอยา่งถาวร ตวัเมืองและส่ิงกอ่สรา้งท่ีเหมาะส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัในทะเลทราย 
โดยมีการสร้างห ้อ งใต ้ดิ น เพ่ือหลบลมร้อน ซ่ึ งได ้ผล ดีและ เหมาะสมกว่า ใช ้
เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 น าทา่นไปชม มสัยิด จาเม (Jame’s Mosque) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดย 
กษัตริยข์องราชวงศ ์อลั อี บูเยห์ และไดถู้กขยายไดใ้หญข่ึ้ นในปี ค.ศ.1324 -1365 
และยงัมีเสามินาเรทคู์ ่ของสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นในอิหร่าน 
ภายในยงัถูกตกแตง่ใหส้วยงามในสถาปตัยกรรมของเปอร์เซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคง
ถูกใชป้ระกอบพิธีมาจนทุกวนัน้ี 

 

 น าท่าน ไปชม  อ นุ สรณ์ สถาน  อาเมี ย ร์ เช็ คห์แม ก  (Amir Chakhmaq 
Monument) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นในบริเวณท่ีเป็นจตุัรัสอยูก่ลางเมือง ถูกสรา้งขึ้นโดยจาดิน 
อลั อาเมียร์ เช็คหแ์มก ในขณะท่ีทา่นเป็นผูว้า่การของยาซด์ในสมยัของราชวงศตี์มูร์ 
สถานท่ีแห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซ่ึงมีน ้าพุอยูต่รงกลาง 
และยงัมีมสัยิดท่ีมีช่ือเดียวกนัถูกสรา้งอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยงัมีท่ีพกัของคน
เดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็นส าหรับด่ืม เม่ือเวลาพลบค ่าก็จะมีแสง
สีสม้ท่ีสวยงามท่ีออกมาจากสว่นโคง้ขา้งในมสัยิด ซ่ึงท าใหเ้ป็นภาพท่ีน่าต่ืนเตน้     

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
พกัท่ี MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ ยาซด์ 
วนัท่ี 5  ยาซด์ – เมยบ์อด - อีสฟาฮาน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นไปชม วิหารของลทัธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซ่ึง
ในอดีตไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาติ ก่อนท่ีศาสนาอิสลามจะเขา้มา ในวิหารจะมี
กระถางไฟท่ีติดลุกโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆ ปีจะมีการเฉลิม
ฉลองกนัท่ีในวิหารแหง่น้ี      
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 น าทา่นไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ท่ีต ัง้อยูใ่กลท้ะเลทราย และ
ภูเขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซ์ด ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระ
เจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเช่ือวา่คนท่ีตายไปแลว้ไมค่วร
ท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี เพ่ือใหพ้ระท าพิธี และน าศพนั้นไปยงั
หอคอยเพ่ือใหน้กแรง้ไดจิ้กกินเน้ือจนเหลือแตก่ระดูกท่ีสะอาด แลว้จึงน าไปฝังหรือเก็บ
ใสใ่นสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้   

 

 น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองเมยบ์อด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 50 กม. 
เมืองน้ีตัง้อยูใ่นทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกของยาซด์ เป็นเมืองโบราณท่ีนับยอ้นหลงัไป
ในระยะเวลากอ่นอิสลามและเป็นตัง้ของส่ิงกอ่สรา้งท่ีสวยงามและน่าสนใจหลายแหง่ ท่ี
ก าลงัถูกย่ืนเพ่ือการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลก 

 

 ใหท้า่นชม ปราสาทนารินจ ์(Narinj Castle) ซ่ึงถูกสร้างดว้ยกอ้นหินท่ีท าจากดิน
เหนียวใหเ้ป็นปราสาท ตวัปราสาทถูกสรา้งขึ้นมานคาดวา่ประมาณ 2,000 ปีมาซ่ึงจะ
เหมือนกบักอ้นหินในยุคของราชวงศเ์มเดส อะคาเมนิดและซสัซานิด ตวัปราสาทสูงขึ้น
จากพ้ืนดินประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมุมมีหอคอยท ัง้ส่ีดา้น ตามริมก าแพงถูก
สรา้งใหเ้ป็นทางเดินโดยมีข ัน้บนัไดส าหรับขึ้นลง 
ไปยงัดา้นลา่งท่ีท าเป็นหอ้งมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีคุมขงันักโทษ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้น น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมืองหลวงและ

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฯ ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตก ระยะทางห่างประมาณ 
130 กม. 

 

 น าทา่นไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซ่ึงถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ีไมเ่คย
พบเห็นในท่ีใดมากอ่น ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์าห์ อบับาสท่ี 2 ท่ีมี
ความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพ่ือส าหรับขา้มแม่น ้าซายนัเดห์ ใน
ขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเข่ือนดว้ย 
 
จากนั้นน าทา่นไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรดี์ ข่าน หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ซีโอ 
เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานท่ีถูกสรา้งในสมยักษัตริยช์าห ์อบับาสท่ี 1 ในปี ค.ศ.
1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซ่ึงถูกสรา้งใหเ้ป็นสะพานท่ีมีความสวยงาม
ส าหรับขา้มแม่น ้าซายนัเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร 
ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแตง่เป็นทางเดินท่ีสวยงามและฐานดา้นลา่ง
ถูกสรา้งเป็นสว่นโคง้ 33 โคง้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
พกัท่ี PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ อีสฟาฮาน 
วนัท่ี 6 อีสฟาฮาน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.30 น. น าทา่นเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีม ั่งค ั่ง
ดา้นศูนยก์ลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม ศูนยก์ลางของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงข ัน้สูงสุดในเกือบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอ
พรมเปอร์เซีย การประดิษฐอ์กัษรภาพอิสลามอนัแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย 
จากนั้นน าทา่นออกเดินทางไปยงัชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ
วิหารแวงค ์(Vank Church) ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวอาร์เมเนียนท่ีนับถือศาสนาคริสต ์
ท่ีถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย 
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พร้อมกบัชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ  ์ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัหนังสือฯ เคร่ืองแต่งกาย 
ประวติัศาสตร์ความเป็นมา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การแกะสลกัตวัอกัษรบนเสน้ผม 

 น าทา่นไปชม พระราชวงัเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 เสา 
ซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เทา่นั้น แตเ่ม่ือมองผา่นเขา้มาทางสระน ้าหนา้วงัจะ
เป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ช่ือ ชีคห ์บาไฮ 
พ้ืนท่ีของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหนา้มีสระน ้ามีความยาว 100 เมตร 
และกวา้ง 16 เมตร และตวัพระราชวงั 2 ช ัน้สูง 15 เมตร มีการแกะสลกัลวดลายประตู
หนา้ตา่งท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท่ี้เขียวชอุม่เพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นของ
กษัตริยแ์ละนางสนมตอ่มาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรับพระราชอาคนัตุกะ ซ่ึงตอ่มาก็ไดถู้กตอ่เติม
โดยกษตัริยช์าห ์อบับาส ท่ี 2 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้น น าทา่นไปชม จตุัรสัอิหม่าม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญป่ระมาณแปดหม่ืนกวา่ตาราง

เมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร ซ่ึงมี
สถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการกอ่สรา้งจตุัรัสแหง่น้ี เพ่ือใหเ้ป็น
สถานท่ีส าคญัในดา้นกิจการทหารและเลน่กีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยงัมีการ
ตกแตง่เป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   

 
 
 

 

 ชม พระราชวงัอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสร้างขึ้ นในสมยัของกษัตริย ์
ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพ่ิมเติมจนมีท ัง้หมด 6 ช ัน้ ซ่ึงแตล่ะช ัน้ไดถู้กตกแต่ง
ดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรช ัน้ครูในสมยันั้น พระราชวงัฯแหง่น้ีสรา้ง
ขึ้นเพ่ือเป็นท่ีประทบัและรับรองฯ พรอ้มกนัน้ีช ัน้บนสุดยงัไดต้กแตง่เป็นหอ้งส าหรับฟงั
เพลงและเลน่ดนตรี   

 

 ชม มสัยิดชีคห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสรา้งโดยชาห ์ 
อบับาสท่ี 1 เชน่เดียวกนัซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ทา่นั้น โดย
เฉพาะตวัโดมซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ    

 

 ชม มสัยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซ่ึงเป็นสถาปตัยกรรมท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดแหง่  
หน่ึงของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมี
ยอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรทท่ี์มีความสูงประมาณ 40 เมตร  ให ้
ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝากตา่งๆท่ีบริเวณจตุรัสแหง่น้ี 

 

 อิสระใหท้า่นไดช้อ๊ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหมา่มสแควร์  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
พกัท่ี PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ อีสฟาฮาน 
วนัท่ี 7 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห-์คาชาน-เตหะราน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.00 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองคาชาน (Kashan) ซ่ึงตัง้อยูท่างดา้นเหนือของอีสฟา
ฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามและอุดมสมบูรณ ์ 
ระหว่างทาง ให ้ท่านไดช้มความสวยงามของ  หมู่บ ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh 
Village) ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งอยูบ่นเนิน
เขาคาร์คาส ชมความเป็นอยูข่องชุมชนหมูบ่า้นเกา่แกท่ี่ใชอิ้ฐดินดิบเป็นวสัดุในการสรา้ง
บา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16-18 เม่ือสมยักอ่นน้ี ชาวเมือง
นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซ่ึงตอ่มาไดร้ับเอาศาสนาอิสลามเขา้มา และไดร้ับการขึ้น
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ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองคาชาน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามในทะเลทราย หรือ

ท่ีเรียกวา่ โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณแ์ละเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พนัธุด์อกไมต้า่งๆ 
 

 น าทา่นไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีอยู่ติดกบัท่ีราบเชิงเขาซา
โกรซ ถูกสรา้งขึ้นในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบใหเ้ป็นสวนแบบ
เปอร์เซีย ภายในสวนไดถู้กตกแตง่ดว้ยน ้าพุ ท่ีเกิดจากแหลง่น ้าธรรมชาติซ่ึงมีความดนั
จากน ้าใตดิ้น สามารถใหมี้ก าลงัน ้าท่ีไหลไปตามทอ่ตา่งๆ และไหลไปหลอ่เล้ียงตน้ไม ้
ตา่งๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอนัสวยงามท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ช ัน้ส าหรับเป็นท่ีประทบั 
พรอ้มกนันั้นก็มีหอ้งอาบน ้าและอบไอน ้า 

 
 
 

 

 จากนั้นไปชม โบรูเจอรดี์ เฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสน์
หลงัน้ีไดถู้กสรา้งขึ้นโดยพอ่คา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ช่ือวา่ ฮจั เซเยส จาฟาร์ นา
ทานซี เพราะวา่ไดท้  าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรูเจอร์ดี บา้นหลงัน้ีไดถู้กสรา้งเม่ือปี 
ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ท่ี
ถูกตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมีลกัษณะเป็นชอ่งลมเพ่ือใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและ
หมุนเวียน อีกท ัง้ยงัท าการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลกัปูนปัน้และทาสีใหมี้
ความสวยงามตามแบบลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย   

 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดินทางตอ่ไปยงั กรุงเตหะราน ซ่ึงอยูห่่างประมาณ 200 
กม. 

 

ค ่า น าทา่นออกเดินทางไปยงัสนามบินโคไมน่ี เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 
รับประทานอาหารค ่า ระหวา่งทาง (อาหารกลอ่ง/แซนดวิ์ช) 

 

21.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี W5 051   
(รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ี 8 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ  
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 
 

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ  
จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 
ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไมเ่นน้สรีระ และเตรียมผา้
คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไมมี่นโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรัสแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น 
กางเกงสามสว่นหรือกางเกงชาวเล) 
ค่าทวัรต่์อท่าน :  ราคาน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 คนข้ึนไป 
 ➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 

➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมทา่นละ 
 

          49,900.- 
             

            8,900.- 
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การจองทวัร์ (กรุณาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นเดินทาง)  
 ➢ หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 20,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วนั กอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
คา่ทวัร์รวม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตัว๋เคร่ืองบินภายใน 

ช ัน้ประหยดั 
✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
✓ คา่โรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ และคา่น ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ คา่พาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัร์คนไทย ตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนกังานบริการ ท่านละ 48 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย วนัละ USD 3 /ท่าน/วนั รวมเป็น 24 ดอลลาร ์ตลอดทริป หรือข้ึนอยู่
กบัความพึงพอใจของท่าน 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท ,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่จดัท าเอกสาร และคา่ธรรมเนียมวีซา่ของคนตา่งดา้ว 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 23 กก./ทา่น) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั 

 
▪ คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ยกเวน้คา่วีซ่าท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ี
ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้ง
การันตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
คา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25 วนั ▪ เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-24 วนั ▪ เก็บคา่บริการท ัง้หมด 100 % 
เอกสารในการใชย่ื้นวีซา่ : 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น จ านวน 2 ใบ 
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3. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซา่ (บริษทัจะสง่ใหท้า่น ณ วนัท่ีท าการจองทวัร์) 
หมายเหตุ : 
 ▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขท ัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย 
ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุตา่งๆ  ท ัง้น้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให ้
ทา่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางส่วน 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจาก ไดส้ ารองท่ีนั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

▪ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

▪ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
▪ การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่

ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
▪ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณี

ใดๆ ท ัง้ส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ  
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