
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัทวัร ์AIR332-01 

THE SPECTACULAR IRAN 8 DAYS 
อิหร่านต่ืนตา ทะเลสาบแคสเป้ียนต่ืนใจ 8 วนั 6 คืน 

โปรแกรมวนัเดนิทาง 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAY 1:   สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุเตหะราน 

• 06.30 น. รา่งพรอ้ม...ชุดพรอ้ม...กระเป๋า
พรอ้ม...รวมตวักนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  
อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ มี
เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก
ทางดา้นเอกสารการเดนิทางและสมัภาระการ

เดนิทางของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง 
• 09.30 น  โบกมอือ าลาไทยแลนดส์ู ่กรงุเตหะราน ประเทศอหิร่าน โดย มาฮาน แอร ์ 
• เทีย่วบนิที ่W5 050   
• 14.25 น. ถงึ สนามบิน กรงุเตหะราน 

หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
กถ็งึเวลาเดนิทางเขา้ตวัเมอืง  เต...หะ...
ร๊ านนน.. .  ระหว่ างทาง  เพื่ อ ไม่ ให้
เสยีเวลา จะพาไปชม สะพานตาเบยีอตั 
Tabiat Bridge  ซึ่งเป็นสะพานลอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเตหะราน ได้ร ับการ
ออกแบบโดย Laila Araghian  และใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี งานนี้สวยเตม็สบิไมม่หีกั 

• เยน็รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พกัคา้งคนื ณ โรงแรม    Espinas Hotel 5*  หรอืเทยีบเท่า 

DAY 2: กรงุเตหะราน-เมืองเคอรม์นั-เมืองชาหด์อด 

• เช้า รบัประทานอาหารเช้า Box Breakfast 
• 08.10 น. จะเทีย่วกนัใหม้นัส ์กต็อ้ง

เริม่ตน้กนัทีเ่มอืงเคอรม์นั โดย มาฮาน 
แอร ์เทีย่วบนิที ่W5 050 

• 09.50 น. ถึง สนามบิน เมืองเคอร์
มัน  ผ่ า นด่ า นต ร ว จคน เข้ า เ มือ ง



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรยีบรอ้ย  กม็ุง่หน้าสู ่เมอืงเคอรม์นักนัเลย  เมอืงนี้ส าคญัและเป็นศนูยก์ลางการปกครอง
ของจงัหวดั สรา้งมาประมาณ 4,000 กว่าปีมาแลว้ หลงัจากศตวรรษที ่7 กถ็ูกปกครอง
จากพวกเตอร์กเมน อาหรบัมองโกล จากนัน้ก็ได้มกีารขยายเมอืงและเจรญิรุ่งเรอืงขึ้น 
โดยการปกครองของราชวงศซ์าฟาวดิ 

• เท่ียงรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเดนิทางไป เมอืงชาห์ดอด Shahdad 
ซึ่งเป็นเมอืงหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของเขตชาหด์อด ในจงัหวดัเคอรม์นั   เป็น
เมอืงในทะเลทรายที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายคาลุทส์ที่มอีากาศร้อนที่สุดในโลก มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คน ฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้ว.. ก่อนอื่นจะพาไปชม
อนุสรณ์สถานของ  ชาห์  เนมาตุ้ ลเลาะห์  The Shahnematollah Vali Tomb  กัน
ก่อน  ทีน่ี่สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานของชาห ์เนมาตุล้เลาะห ์วาล ีกวทีีม่ชีื่อเสยีงของ
เปอรเ์ซยี เสยีชวีติในปี ค.ศ. 1436 และในปี ค.ศ. 1601 กไ็ดม้กีารต่อเตมิโดยกษตัรยิอ์บั
บาส ที ่1 สรา้งโดมกระเบือ้งสฟ้ีาครอบสุสานเพื่อใหเ้ป็นงานสถาปัตยกรรมชิน้เอก  และ
ต่อมาได้กลายเป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่มาแสวงบุญ ที่ต่อไปขอเอาใจคนรกัต้นไม้รกั
ธรรมชาตกินับา้ง จะพาไปชม สวนชาหเ์ดห ์มาฮาน Shazdeh Mahan Garden ซึง่เป็น
พระราชวงัและสวนสวย ทีรู่จ้กักนัดใีนนามของ Bagh e Shahzadeh สรา้งขึน้ในราชวงศ์
กอจาร์ ในศตวรรษที่ 19 เพื่อใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิ์อบัดุล ฮุสเซน ฟาร์
มนัฟาร์มา บรเิวณสวนมนี ้าพุที่ใหค้วามสดชื่นอกีด้วย  ถ่ายรูปกนัจนเมมเตม็แล้ว ก็ได้
เวลาน าทุกคนเดนิทางสู ่Eco Camp 

• เยน็รบัประทานอาหารเยน็ ท่ีภตัตาคาร  
พกัคา้งคนื ณ แคมป์กลางทะเลทราย Shahdad  Eco Camp 

DAY 3:  เมืองชาหด์อด-เมืองมาฮาน-เมืองเคอรม์นั 

• วนันี้ เตรยีมตวัไวใ้หพ้รอ้ม เพราะจะพาไปสมัผสัประสบการณ์ความมนัสท่ี์ ทะเลทราย
คาลุทส์ Kaluts ซึ่งเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในโลก ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง 67 องศา
เซลเซยีส  เริม่ตน้ดว้ยการตะลุย แดนซาฟาร ีคาลุทส์ ดว้ยรถออฟโรด  ไปดูพระอาทติย์
ขึน้เหนือทอ้งทะเลทรายอนัเวิ้งวา้ง สวยจึ้งขนาดไหนต้องไปพสิูจน์  ทะเลทรายคาลุทส์
ยิ่งใหญ่มาก ยาว 145 กม. และกว้าง 80 กม. ถ้ามาช่วงฤดูหนาว หรือ ฤดูใบไม้ผลิ 
อากาศดสีุด ๆ จะไดเ้หน็ความสวยงามมหศัจรรยข์องโตรกหนิทรายทีเ่กดิจากกระแสลมที่



 
 
 
 
 
 
 
 

 

พดัมานานกว่า 1 ล้านปี ในลกัษณะที่แตกต่างกนั ให้ความรู้สกึเหมอืนยนือยู่บนดาว
องัคารเลยทเีดยีว 

• เช้า รบัประทานอาหารเช้า ภายใน แคมป์ กลางทะเลทราย  
อิม่แลว้กเ็ดนิทางสู ่เมอืงมาฮาน  Mahan  ซึง่เป็นเมอืงหลวงของแควน้เคอรม์นั 

• เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไปเทีย่วกนัต่อที ่ วิหารของลทัธิบูชา
ไฟ Zoroastrian Fire Temple ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งอดตีเคยเป็นศาสนาประจ า
ชาตกิ่อนทีศ่าสนาอสิลามจะเขา้มา ในวหิารมกีระถางไฟทีต่ดิลุกโชนอยู่ตลอดเวลาโดยมี
พระคอยดูแล ต่อมาก็ถูกใช้เป็นห้องสมุด หอพัก และศูนย์กลางทารการแพทย์อีก
ด้วย   ต่อกันที่  มัสยิดจาเม่ห์ Jame Mosque of Kerman มัสยิดแห่งนี้ สร้างขึ้น ใน
สมัย  Mabaris al-Din Muhammad, Muzaffarids ในศตวรรษที่ 14 ทางด้านตะวันตก
ของอาคาร มปีระตูสงูซึง่ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งและหอนาฬกิาทีง่ดงาม  จากนัน้กถ็งึเวลา
ใหอ้สิระกบัทุกคน  เพราะเรารูว้่าคุณรอช่วงเวลานี้อย่างใจจดใจจ่อ  เชญิค่ะ.. ชอ้ปกนัต่อ
ที ่ตลาดแกรนด ์บาซาร์  Grand Bazaar  มขีองฝาก สนิคา้จ าพวก พรม และ ถัว่ต่าง ๆ 
เพยีบจะ่แม ่

• เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Pars Hotel 5*  หรอืเทยีบเท่า 

DAY 4: เมืองเคอรม์นั-กรงุเตหะราน 

• เช้ารบัประทานอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้กม็า เชค็เอาท ์เตรยีม
ตวัออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
เมอืงเคอรม์นั 

• 10.50 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืง
เคอรม์าน โดย มาฮาน แอร ์เทีย่วบนิที ่W5 1054 

• 12.30 น. ถึง สนามบินเมราห์บดั ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ก็จะพาไป
ภตัตาคาร...กนิอกีแลว้ครบัทา่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
• ยงัๆไม่แผ่ว  ที่ต่อไปที่จะไปชมคือ พิพิธภณัฑ์เกีย่วกบัต าหนัก Sa’Ad Abad Palace 

ประกอบไปดว้ยต าหนกั 7 แห่งดว้ยกนั มเีนื้อทีก่วา้งใหญ่ประมาณ 410 เฮกตา้ร ์ประกอบ
ไปด้วยต าหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ต าหนักเขยีวและต าหนักขาว ใน
อดีต ต าหนักขาว White Palace เป็นที่ประทบัของกษัตรยิ์ชาร์ ปาห์ลาว ีกษัตรยิ์องค์
สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวตัิ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรม
เปอรเ์ซยีทีม่ชีื่อเสยีง เครื่องประดบัต่าง ๆ และเครื่องปั้นดนิเผา จากนัน้เขา้ชม  ต าหนัก
เขยีว Green Palace ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ใชห้นิอ่อนสเีขยีว และภายใน
ประดบัดว้ย สถาปัตยกรรมกระจกทีง่ดงามตระการตาเป็นอยา่งมาก  จากนัน้กถ็งึเวลารบั
บทมิสเปย์รูอีกครัง้ เปย์กันให้สนุกที่ ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ Grand Bazaar ตลาดที่มี
ขนาดใหญ่  บริเวณด้านหน้าจะเป็นถนนคนเดิน มีม้านัง่ให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มา
จบัจา่ยซือ้ของไดน้ัง่พกัหลงัจากชอ้ปจนหน้ามดืตาลายอกีดว้ย 

• เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Espinas Palace 5* หรอืเทยีบเท่า 

DAY 5: กรงุเตหะราน-หมู่บา้นมาซูเล่ห-์บนัดา แอนซาล่ี 

• เช้ารบัประทานอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม 
วนันี้จะพาทุกคนไปด ู หมูบ่า้นมาซูเล่ห ์ ซึง่
เป็นหมูบ่า้นทีต่อ้งมาเยอืนใหไ้ดส้กัครัง้ใน
ชวีติ อยูใ่นเทอืกเขาอลัโบรช์ (ระยะทาง 378 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  5 
ชัว่โมงครึง่) ถงึจะนัง่รถนานหน่อย แต่รบัรอง

วา่สวยคุม้คา่ทุกนาทกีวา่ทวีสีชีอ่ง3... 
• บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง ภายในหมู่บา้น 

ถึง หมู่บ้านมาซูเล่ห์  ที่มอีายุไม่น้อยกว่า 500 ปี ล้อมรอบด้วยธรรมชาติของแมกไม้และ
ขนุเขา บา้นแต่ละหลงัจะสรา้งไล่เรยีงลดหลัน่กนัขึน้ไปตามไหล่เขา เราสามารถยนืถ่ายภาพ



 
 
 
 
 
 
 
 

 

บนลานกวา้งหน้าบา้นของหลงัหนึ่ง ซึง่ในขณะเดยีวกนัลานแห่งนัน้กค็อืหลงัคาบา้นของหลงั
ทีอ่ยูถ่ดัลงมา  แปลกมัย้ละ นบัวา่เป็นจุดเด่นของหมูบ่า้นมาซูเล่หแ์ห่งนี้ ซึง่ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ พระองค์ได้เสด็จประพาสหมู่บ้านแห่งน้ีมาแล้ว เมือ่เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2547 ชาวบ้านจึงพร้อมใจกนัเรยีกถนนที่ขึ้นสู่หมู่บ้านนี้ตามทางที่พระองค์เสด็จว่า 
ถนนสายเจ้าหญิง หรอื Princess Road ณ จุดๆนี้ เรามเีวลาใหถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึได้ตาม
อธัยาศยั เมื่อจุใจกนัแลว้กถ็งึเวลานัง่รถโคช้ ลดัเลาะรมิทะเลสาบแคสเป้ียน  เพลดิเพลนิกบั
ทวิทศัน์สองขา้งทางทีส่วยงามร่มรื่นไปดว้ยป่าไมส้ลบักบัววิของทะเลสาบแคสเป้ียน โรแมน
ตกิสุดๆ เพือ่มุง่หน้าสู่ บนัดา แอนซาลี Bandar Anzali (ระยะทาง 102 กโิลเมตร ใชเ้วลาใน
การเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่) 

• เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  
พกัคา้งคนื ณ โรงแรม  Sefid Kenar Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 

DAY 6: บนัดา แอนซาล่ี-เมืองราชท-์กรงุเตหะราน 

• เช้ารบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไปชม หมูบ่า้นชาวประมง เมอืงแอนซาล ีทีอ่ยูบ่รเิวณทะเลสาบแคสเป้ียน ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ เป็นแหล่งผลิตไข่ปลาคาเวียรที์ส่ าคญัทีส่ดุของ
ประเทศอิหร่านและของโลกอีกด้วย รูอ้ยา่งนี้พลาดไปเสยีดายแย่  สมัผสับรรยากาศ
สุดแสน    โรแมนตกิดว้ยการ ล่องเรือทะเลสาบแอนซาลี  เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ
และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชนพืน้เมอืงทีส่รา้งบา้นอยูร่มิทะเลสาบ ตลอดจนสตัวต์่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกเป็ดน ้าทีอ่าศยัอยูม่ากมายในบรเิวณนี้  ปล่อยกายปล่อยใจกบัภาพ
ชวีติทีเ่รยีบงา่ยของชาวบา้นและสตัวท์ัง้หลาย เหมอืนไดห้ยุดเวลาหยุดความสบัสน
วุน่วายจากโลกภายนอก จนไมอ่ยากกลบั แต่ไมไ่ดค้ะ่ซสิ เพราะเราตอ้งไปต่อ...เดนิทางสู่ 
เมืองราชท ์ Rasht 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เทีย่งรบัประทานอาหาร
กลางวนั ณ ภตัตาคาร
พื้นเมือง 
เดนิทางสู ่กรงุเตหะราน Tehran 
ระยะทาง 328 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ในการเดนิทางประมาณ  4 
ชัว่โมงครึง่ พกัผอ่นกนัใหเ้ตม็ที ่

ใครใครห่ลบั หลบั ใครใครด่วูวิขา้งทางดู  ไมต่อ้งวอรีเ่พราะระหวา่งทาง       จะแวะให้
ท าภารกจิสว่นตวั ณ ปัม๊น ้ามนั       เปลีย่นอริยิาบทกนับา้ง จะไดไ้มเ่มือ่ย.. 

• เยน็รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Espinas Palace  5* หรอืเทยีบเท่า 

DAY 7: กรงุเตหะราน-กรงุเทพมหานคร 

• เช้ารบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากชารจ์แบตกนัเตม็ทีแ่ลว้  จุดทีจ่ะพาไปยลต่อไป คอื พระราชวงัโกเลสตาน 
Golestan Palace หรอื วงัสวนกุหลาบ        วงัทีต่อ้งมา เป็นวงัเก่าแก่ยอ้นไปตัง้แต่สมยั
ราชวงศซ์าฟาวดิ เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่16  มรีอ่งรอยสิง่ก่อสรา้งทีห่ลงเหลอือยู ่คอื ป้อม
สงู Citadel ทีเ่อาไวส้ าหรบัสอ่งดขูา้ศกึ และสถานอาบน ้าแบบเตริก์ ตวัอาคารเป็นแบบ
ตะวนัตก ทีป่รากฏใหเ้หน็ในปัจจุบนันัน้มกีารสรา้งเพิม่เตมิเขา้มาสมยักษตัรยิร์าชวงศ์
รองสดุทา้ยของเปอรเ์ซยี คอืราชวงศค์าจาร ์คอื กษตัรยิน์สัเซอร ์อลั-ดนิ ชาห ์ไดเ้สดจ็
เยอืนยโุรปแลว้เหน็ความเจรญิ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แลว้เกดิความ
ประทบัจติรประทบัใจจงึน าศลิปะยุโรป เขา้มาผสมกบัวถิชีวีติของชาวอหิร่าน ดงัเช่น 
ต าหนกัแบบนีโอคลาสสคิของยโุรป 

• เทีย่งรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แลว้มาปลุกอะดรนีาลนีใหพุ้ง่
พล่านกนัที ่พพิธิภณัฑเ์ครือ่ง
เพชรพลอย National 
Jewelry Museum ที ่ๆคณุจะ



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตื่นตาตื่นใจกบัเครือ่งเงนิ ทอง และเครือ่งประดบัอญัมณีเพชรพลอย ไขม่กุ อนัล ้าคา่
มากมายเกนิกวา่จะประเมนิราคาได ้ซึง่ทุกชิน้คอืมาสเตอรพ์ซีสดุๆ ไมว่า่จะเป็น เพชรสี
ชมพทีูใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนกัถงึ 182 กะรตั ลูกโลกทีป่ระดบัด้วย อญัมณีห้า
หมืน่กว่าช้ิน น ้าหนกั 18,200 กะรตั และ พระราชบลัลงักข์องกษตัริยที์เ่คยนัง่
ครองราชย ์ซึง่ประดบัด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ช้ิน และยงัมี
เครือ่งประดบัต่าง ๆ มากมาย  มองไปทางไหนกอ็ดอุทาน.. โอว้มายกอ็ช ไมไ่ด ้สถานที่
แห่งนี้ถกูดแูลรกัษา และมกีารบรหิารงานอยา่งเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน 
แมแ้ต่กระจกยงัหมดสทิธิเ์ขา้ใกล.้.ดกูนัจนปวดตากถ็งึเวลาเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน เพือ่
มุง่หน้าสูส่นามบนิ...(อาหารเยน็ เป็น Set Box)  

• 22.10 น.โบกมอืลาเตหะรานดว้ยจรติเวเน  สู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการ   บิน มา
ฮาน แอร ์เทีย่วบนิที ่W5 051 

DAY 8: กรงุเทพมหานคร 

• 07:25น เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจที่
ยากจะลมืเลอืน 

  

อตัราค่าบริการ โปรแกรม ไฮไลท ์อิหร่าน 8 วนั   
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่หรอื เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ   64,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว       ราคาท่านละ  10,000.- บาท    

เดก็ ต ่ากวา่ 12 ปี  (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อกี 2 ท่าน)    ราคาท่านละ  61,900.- บาท  

เดก็ อาย ุ7-12 ปี  (ไมเ่สรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อกี 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 59,900.-  บาท  

เดก็ อาย ุ2-6 ปี  (ไมเ่สรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อกี 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 58,900.-  บาท  

**ราคาอาจมีการปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัขึน้ลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 4 เมษายน 65) ** 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บรษิทัฯ ขอแนะน าใหน้กัทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นักท่องเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถ

เปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัราค่าบริการน้ีรวมถึง 

ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิ มาฮาน แอร์  (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่

เกิน 20 กิโลกรมั/ท่าน)  

คา่ภาษสีนามบนิ, คา่ภาษนี ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษปีระเทศอหิร่าน 

 

คา่วซี่า ประเทศอหิร่าน (เอกสารทีใ่ช ้รปูถ่าย 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีาว 2 รปู, พาสปอรต์ตวัจรงิ, 

ส าเนาทะเบยีนบา้น, เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได,้ ในกรณีทีท่ างานสแกนนามบตัร) 

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผูท่ี้มีอายเุกิน 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่วนัละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีทุ่กแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หน้าทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบุ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, พนกังานบรกิาร ทา่นละ 56 ดอลลาร ์ตลอดการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 

คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย 24 ดอลลาร ์ตลอดทรปิ 

ค่าใชจ้่ายส าหรบัการท า Thailand Pass แบบ Test & Go ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัมาตรการของ ศ.บ.ค. 

ในขณะนัน้ 

คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

คา่จดัท าเอกสาร และคา่ธรรมเนียมวซี่าของชาวต่างชาต ิ

คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง กรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ( 20 กโิลกรมั / ทา่น) 

คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขึน้) 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และ ค่าอาหารทีส่ ัง่

มานอกเหนือจากทางเมนูอาหารทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม ไฮไลท ์อิหร่าน 8 วนั 
การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ารองท่ีนัง่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดท่ี2: ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ภายใน 30 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ไฮไลท ์อิหร่าน 8 วนั 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 40 วนั  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

(ยกเว้นค่าวซี่าที่ยื่นและตัว๋เครื่องบนิที่ออกล่วงหน้า และกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุด

เทศกาล เช่น สงกรานต,์ วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดเดอืนกรกฎาคม, วนัหยุดเดอืน 

ตุลาคม เนื่องจากต้องช าระค่ามดัจ าที่พกัโดยตรง หรือโดยการช าระผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรอืต่างประเทศ ซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25 วนั  เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% 

ยกเลกิการเดนิทาง 1-24 วนั เกบ็เตม็จ านวนของราคาทวัร ์100% 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีมี่ผู้เดินทางต า่กว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีที ่
เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยั
ธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านึงและรกัษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

▪ เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่าน
ไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนืในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัร์
จดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะ
ไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสยี หรอืได้รบั
บาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การ
นดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ฯลฯ 

 

ตัว๋เครือ่งบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลบัหากท่านต้องการเลื่อนวนั
เดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็น
ผูก้ าหนดซึ่งทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถ้า
ทางบรษิทัได้ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วผู้เดนิทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบนิ
เท่านัน้(ในกรณีทีต่ ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่าย
ขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั ้นๆยืนยันการเดินทางแน่ นอนหากท่านออกตัว๋
ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงานแล้วทวัร์นัน้ยกเลกิบรษิทัฯไม่สามารถ
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้



 
 
 
 
 
 
 
 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ
แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 
3 ท่าน / 3 เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของ
แต่ละโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนัซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ
หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเครือ่งบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครื่องบนิเช่นมดีพบักรรไกรตดั
เลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นต้น กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บน
เครือ่งบนิโดยเดด็ขาด 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูก
ท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน  10 ชิ้นในบรรจุ
ภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดยีวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึ
สามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบนิคอื  20-30
กโิลกรมั (ส าหรบัผู้โดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสาย



 
 
 
 
 
 
 
 

การบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้
หากน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ  7 
กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง 
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สงู ( 18 นิ้ว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ที่ต้องบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัทขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้
เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

▪ ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง  
▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) 

ซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางที่บรษิทัทวัร์ได้
จดัท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อยา่งไรกต็าม บรษิทั
ฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ นัน่หมายถงึ
จะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คณู ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้ท่านจงึ
ไม่ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายละเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชย
คา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้งระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 


