
 



 

Spectacular Persia (Fri) 8 Days 6 Nights 

อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วนั  
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
14 – 21 เมษายน 66, 21 – 28 เมษายน 66,  28 เมษายน - 5 พฤกษภาคม 66, 

  DAY 1:  สนำมบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะรำน 

18.00 น.  ท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบขอ ใหทุ้กท่านรวมตวักนัที่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ณ จุด ๆ น้ี พวกเราชาว Drift จะคอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกทางดา้นเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
การเดินทางของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนออกเดินทาง 

21.30 น. ขณะน้ีเราพร้อมแลว้ ที่จะพาทุกท่านสู่ กรุงเตหะราน 
ประเทศอิหร่าน โดย Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050 ขอใหทุ้ก
ท่านรัดเขม็ขดันิรภยัดว้ยค่ะ 

  DAY 2:  กรุงเตหะรำน-อิสฟำฮำน 



 

01:30น. ถึงแล้ว...ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง และเจา้หน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย และเพื่อ
ไม่ให้เสียเวลา เราจะน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบิน เมห์ราบดั 
เป็นสนามบินส าหรับใชเ้ดินทางเสน้ทางการบินภายในประเทศ                                                                                                                                                                      

07:30น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน โดย Mahan Air เที่ยวบิน
ที่ W5 4533 

08:40น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองอิสฟาฮาน หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง และรับสมัภาระเรียบร้อย จากนั้นพาทุกท่าน
เขา้รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

เช้า น าท่านเข้าชม วิหารแวง้ค์ Vank Church ที่ต ั้ งอยู่ในชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาว
อาร์เมเนียนที่นบัถือศาสนาคริสต ์ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยโุรป และของ
เปอร์เซีย 

 เที่ยง  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  

อ่ิมทอ้งแลว้…น าทุกท่าน Shopping ซ้ือของฝากบริเวณ วหิารแวง้ค ์Vank Church  จากนั้นพาทุกท่านไปเดินเล่น

ที่ สะพานคาจู (Khaju bridge) เป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก สร้างในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยกษตัริย ์

ชาห์อับบาสที่ 2 (Shah Abbas II) พาดผ่านแม่น ้ า Zayandeh ยาวประมาณ 132 เมตร กวา้ง 12 เมตร มี 2 ชั้น 

สวยงามตามแบบศิลปะเปอร์เซียแท้ๆ  ซุม้โคง้ประตูก็ประดบัประดาดว้ยกระเบื้องช้ินเล็กๆ และ สะพาน 33 โคง้  

(33 Arches bridge) สะพานสามสิบสามแห่งอิสฟาฮาน สร้างขึ้นในสมยัอบับาสที่ 1 แห่งราชวงศซ์าฟาวิดในปี 

1602 และเป็นผลงานช้ินเอกที่มีช่ือเสียงที่สุดในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานจ านวนมากในเวลานั้น 



 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรห้องอำหำรโรงแรม 
พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรือเทียบเท่า 

  DAY 3:  อิสฟำฮำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม                                                             

เร่ิมตน้กันที่…พระราชวงัเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรือ 
วงั 40 เสาซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพยีง 20 ตน้เท่านั้น อีก 20 ตน้คือเสา
มโนที่มองผ่านเขา้มาทางสระน ้ าหนา้พระราชวงัจะเป็นเงาในน ้ าอีก 
20 ตน้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ช่ือ ชีคห์ บาไฮ 
ลอ้มรอบไปดว้ยสวนเขียวชอุ่มดอกไมชู้ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ 
โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระยา้ส่งกล่ินหอมช่ืนใจ
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างในสมยัชาฮ ์อบับาสที่ 2 แต่ไดมี้การออกแบบ
มาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 เพื่อเป็นที่พกัผ่อนของกษตัริย ์และ
บรรดานางสนม ต่อมาใชเ้ป็นที่ตอ้นรับอาคนัตุกะหรือแขกเมือง มี
สระน ้ าขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กวา้ง 16 เมตร อยูด่า้นหน้าชมการ
แกะสลกัลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนป้ัน ชมภาพวาดสี
น ้ ามันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใตต้  าหนักที่บอกเล่าเร่ืองราวราชส านัก 
และ ประวตัิศาสตร์การท าสงคราม และ มัสยิดเสาโยก  Menar 

jonban (shaking minarets)   เป็นมัสยิดที่มองจากภายนอกอนัแสนจะธรรมดา   แต่ได้ซ่อนภูมิปัญญาของชาว
เปอร์เซียเอาไวไ้ดอ้ยา่งน่าทึ่ง     นั่นก็คือมสัยดิแห่งน้ีสามารถยนืยงคงทนถาวรอยูไ่ดถึ้ง 600 กว่าปี ถึงแมจ้ะเกิด
เหตุแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรง  สกัเพยีงใดก็ตาม ตวัอาคารมสัยดิไม่เคยไดรั้บผมกระทบ ไม่เคยมีรอยแตกร้าว หรือ
เสียหายแต่อยา่งใด ซ่ึงเป็นส่ิงที่น่าอศัจรรยส์ าหรับสถาปนิกสมยัใหม่ที่ยงัไม่สามารถไขปริศนาแห่งการออกแบบ
ก่อสร้างมสัยดิแห่งน้ีได ้ 



 

เที่ยง  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น                               บ่ำย ไปลุยกนัต่อที่ จตัุรัสนคั เอ ฌะฮาน 
Naqsh-E-Jahan จตุัรัสที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากจตัุรัสเทียนอนั    เหมิน มีความกวา้ง 165 เมตร และมี
ความยาวถึง 500 เมตร รวมเน้ือที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจตุัรัสแดงในกรุงมอสโควถึ์ง 2 เท่า 
ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า จตุัรัสอิหม่าม Imam Square นับว่าเป็นอญัมณีแห่งโลก
มุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไวใ้นที่เดียวกนั เช่น มสัยดิอิหม่าม 
Imam Mosque เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 
30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร  มสัยดิชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque สร้างโดย

ชาห์ อบับาสที่ 1 เช่นเดียวกนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยดิส่วนพระองคแ์ละ
ราชวงศ์เท่านั้ นโดยเฉพาะตัวโดม ซ่ึงถือได้ว่างดงามที่ สุดใน
ประเทศ พระราชวงัอาลี คาปู  Ali Ghapou Palace ถูกสร้างขึ้ นใน
สมัยของกษัตริย ์ชาห์ อับบาสที่  1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมี
ทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตรกร
ชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทบั
และรับรองแขกบา้นแขกเมือง พร้อมกนัน้ีชั้นบน สุดยงัตกแต่งเป็น
หอ้งส าหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี  

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิ่น 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

  DAY 4:  อิสฟำฮำน-พำซำร์กำร์ด-ชีรำซ 



 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม                                                             

พาทุกท่านนั่งรถโคช้มุ่งหน้าสู่ เมืองพาซาร์การ์ด Pasargard 
(ระยะทาง 356 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 
ช่ัวโมง) เป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอิหร่านและของ
อาณาจกัรอาเมเนียน อาณาจกัรแห่งน้ีก่อตั้งขึ้นโดย พระเจา้
ไซรัสมหาราช และบุตรชาย Cambyses นักท่องเที่ยวจะยงัคง
ได้ชมร่องรอยของกระโจมทหารและอาคารต่าง ๆ เช่น         
ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย และไปที่ สุสานของพระเจา้
ไซรัส Cyrus Tomb ซ่ึงมีความสูงถึง 12 เมตร สร้างด้วยหิน
ขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นขั้นบันได ภายในสุสานแห่งน้ี
ประดับประดาอย่างสวยงาม ร่างของกษัตริยบ์รรจุอยู่ใน
หีบศพทองค า เคียงขา้งกบัทรัพยส์มบติัมากมาย พระเจา้อเล็ก
ซานเดอร์ ยงัไดเ้ดินทางมาสักการะยงัสุสาน  พระเจา้ไซรัส
หลายคร้ังด้วยกัน จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองชี
ราซ Shiraz (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ช่ัวโมง)  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิน่ 

บ่ำย เราจะไปลุยกนัที่ เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส  Persepolis 
ห่างจากตวั เมืองชีราซ  80 กิโลเมตร แนะน าให้ทุกท่านสวม
รองเทา้ผา้ใบสวมใส่สบาย และควรเตรียมร่มกนัแดดไปดว้ย 
เพราะแดดค่อนขา้งจดั ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงและ

เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยุคกรีก
โบราณ สร้างโดยกษตัริยด์าริอุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล  จนถึงรัชสมยัของดาริอุสที่ 3 มหานคร
แห่งน้ีไดรั้บการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี  ลกัษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนยก์ลางที่ประกอบ
ไปดว้ยพระราชวงัต่าง ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซ่ึงเป็นที่เก็บทรัพยส์มบติั และส่ิงของมีค่า  ในปี ค.ศ. 331 ก่อน



 

คริสตกาล มหานครแห่งน้ีก็ถูกกองทพัของอเล็กซานเดอร์ มหาราช บุกเขา้ท าลายและเผาผลาญจนพินาศ คือ
ร่องรอยความงดงามของส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่ โอฬารตระการตา  

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิ่น 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5*  หรือเทียบเท่า 

 

  DAY 5:  ชีรำซ 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม                                                             

วนัน้ีที่เมืองชีราซ เราไปกนัที่ สุสานฮาเฟซ Hafez tomb เป็นสุสาน

ที่สวยงามของกวีที่ยิ่งใหญ่ชาวเปอร์เซียช่ือ    อาฟิส ว่ากันว่าใน

บา้นชาวอิหร่านทุกหลงัตอ้งมีหนังสือบทกวีของท่านถูกสร้างขึ้น

ในสวนใน 1773 ในรัชสมัยของคาริมข่าน Zand Hāfezieh ตั้งอยู่

บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ า Rudkhaneye Khoshk ตามฤดูกาลในสวน 

Musalla  และต่อด้วย สวนอีแรม E-ram garden สวนสวรรค์เป็น

สวนเปอร์เซียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ

ยเูนสโกซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองตน้ไมสู้ง สวนมีอายมุากกวา่ 900 ปี 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น   



 

บ่ำย ต่อกันที่ ป้อมคาริม ข่าน  Karim Khan Fort (ถ่ายรูป
ดา้นนอก) ป้อมน้ีคาริมข่านไดส้ัง่ใหส้ร้างไวเ้ป็นที่พกัอาศยั
และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานอยู่ที่ ใจกลางเมือง 
ออกแบบใหมี้ลกัษณะเหมือนป้อม มีก าแพงลอ้มรอบทั้ง 4 
ดา้น  

ภายในร่มร่ืนดว้ยตน้ไมน้านาพรรณ และไปชอ้ปกนัต่อที่...
วากีลบาซาร์ Vakil Bazaar ไปเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด ไม่
ว่าจะเป็นกล่องแกะสลักฝังโมเสคสินค้าที่ท  าจากหนัง 
กระเป๋า หมวก ผา้ลูกไม ้ผลไมแ้หง้หลากหลายชนิด ฯลฯ 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5*  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

   DAY 6:  ชีรำซ-เตหะรำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม                                                             



 

หลังประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม 
สุ เห ร่ า สีชมพู  Pink Mosque หรือ  Nasir Al Molk Mosque เ ป็น
สุเหร่าที่ส าคญัที่สุดของอิหร่านตอนใต ้ไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าที่สวย
มาก สร้างสรรคโ์ดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อลั มอล์ค ในปี ค.ศ. 
1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซ่ึงมี ฮจัญ ์โมฮมัหมดั ฮาสซาน เป็น
สถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผูต้กแต่งพวกกระเบื้องต่าง 
ๆ  และต่อด้วย Ali ibn hamzeh mausoleum จากนั้ นออกเดินทาง
ต่อ…  

12:00-13:30 เรำจะพำทุกท่ำนเดินทำงสู้เมืองเตหะรำน โดยสำยกำร
บิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 1088  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น   

บ่ำย ไปกนัที่ พระราชวงัโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วงัสวน
กุหลาบ วงัที่ตอ้งมา เป็นวงัเก่าแก่ยอ้นไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซา
ฟาวดิ เม่ือคริสตศ์ตวรรษที่ 16  มีร่องรอยส่ิงก่อสร้างที่หลงเหลือ
อยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ที่เอาไวส้ าหรับส่องดูขา้ศึก และสถาน
อาบน ้ าแบบเติร์ก ตวัอาคารเป็นแบบตะวนัตก ที่ปรากฏให้เห็น
ในปัจจุบนันั้นมีการสร้างเพิ่มเติมเขา้มาสมยักษตัริยร์าชวงศร์อง
สุดทา้ยของเปอร์เซีย คือ ราชวงศค์าจาร์ กษตัริยน์ัสเซอร์ อลั-ดิน 
ชาห์ ไดเ้สด็จเยอืนยโุรปแลว้เห็นความเจริญ และความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทบัจิตรประทบัใจจึงน า
ศิลปะยุโรป เข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น 
ต าหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรปจากนั้นไปช้อปป้ิง หาซ้ือ
ของฝากของที่ระลึกไดต้ามอธัยาศยั เตหะราน บาร์ซาร์ Tehran 
Bazaar  

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  



 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Espinas palace Hotel*  หรือเทียบเท่า 

DAY 7:  เตหะรำน-กรุงเทพ 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม                                                             

วนัสุดทา้ยเราจะไปต่อกนัที่ พิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัต าหนัก Sa’Ad 

Abad Palace ในสถานที่น้ีประกอบไปดว้ย ต าหนกัถึง 7 ต าหนกั

ด้วยกัน มีเน้ือที่กวา้งใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ แต่ละที่ก็

สวยงามตามท้องเร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต  าหนักเขียวและ

ต าหนักขาวในอดีต ต าหนักขาว  White Palace เป็นที่ประทบั

ของกษตัริยช์าร์ ปาห์ลาวี กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยก่อนถูกโคไมนี

ปฏิวติั และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรม

เปอร์เซียที่มีช่ือเสียง เคร่ืองประดบัต่าง ๆ  และเคร่ืองป้ันดินเผา 

และ ต าหนักเขียว  Green Palace ซ่ึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรม

แบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสี เขียว  ภายในประดับด้วย 

สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอยา่งมาก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

บ่ำย ไปต่อกนัที่ พระราชวงัเนียวาราน Niavaran Palace ซ่ึงอยู่

ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานสร้างขึ้นในสมยัราชวงศค์าจาร์ 

Qajar Dynasty สร้างในสวนที่มีความสวยงาม บนเน้ือที่กวา่ 11 

เฮกเตอร์ พระราชวงัแห่งน้ีเป็นของกษตัริย ์ชาห์ หรือพระเจา้

โมฮมัหมดั เรซาปาห์เลว ีแห่งราชวงศป์าห์เลวี ซ่ึงเป็นกษตัริย ์



 

องคสุ์ดทา้ยของอิหร่าน ซ่ึงใชเ้ป็นที่ประทบัร่วมกบัครอบครัว ก่อนที่จะถูกปฏิวติัโดยอะยาตุลเลาะห์โคไมนี  

16:00 ออกเดินทาง สู่ สนามบินระหวา่งทางมีบริการ snack box ส าหรับมือค ่า โบกมือ บา๊ย บาย เตหะราน...แลว้
พบกนั กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051 

DAY 8:  กรุงเทพมหำนคร 

07.25 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดีภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ โปรแกรม ไฮไลท์ อิหร่าน 8 วัน   

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรอื เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ   65,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ  12,000.-          บาท    

เดก็ ต ่ากว่า 12 ปี (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  62,900.- บาท  

เดก็ อาย ุ7-12 ปี ไม่เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  59,900.- บาท  

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที ่

สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 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 าหรบัชัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)       



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วมถึง 

ตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบิน มาฮาน แอร์  (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 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 และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาของชาวต่างชาต ิ



 

ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทาง กรณีเกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด ( 30 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 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ภายใน 25 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อิหร่าน อายะธรรมเปอร์เซีย 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 ซ่ึงขึน้กบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบินทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หากน า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าทีส่ายการ
บินก 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 โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททวัร์ไดจ้ัดท 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 

 

 

 

 

 

 


