
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

THE SPECTACULAR IRAN 8 DAYS 
อหิรา่นตืน่ตา ทะเลสาบแคสเป้ียนตืน่ใจ 8 วนั 6 

คนื 
     โปรแกรมวนัเดนิทางปี 2565 

โปรแกรม วนัเดนิทาง 
1 พุธ 15 ม.ิย - พุธ 22 ม.ิย 
2 พุธ 13 ก.ค - พุธ 20 ก.ค 
3 พุธ 27 ก.ค - พุธ 03 ส.ค 
4 พุธ 10 ส.ค - พุธ 17 ส.ค 
5 พุธ 14 ก.ย - พุธ 21 ก.ย 
6 พุธ 12 ต.ค – พุธ 19 ต.ค 
7 พุธ 19 ต.ค - พุธ 26 ต.ค 
  

DAY 1:   สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรุงเตหะราน 

 06.30 น. รา่งพรอ้ม...ชุดพรอ้ม...กระเป๋า
พร้อม...รวมตวักนัที่  ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
ณ จุด  ๆ น้ี  เจ้าหน้าที่จะคอยต้อนรบัและ
อ านวยความสะดวกทางด้านเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระการเดินทางของท่านให้
เรียบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง 

 09.30 น  โบกมืออ าลาไทยแลนด์ดว้ยจรติ
มิสยู  เพราะ เราก าล ังจะเทคออฟสู่  กรุ ง

เตหะราน ประเทศอหิรา่น โดย มาฮาน แอร์  
 เทีย่วบนิที ่W5 050  เจอกนั...เตหะราน...บานบุร๊ี.... 



 

 
 
 

 

 

 14.25 น. ถงึ สนามบนิ กรุงเตหะราน หลงัจาก
ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หน้าที่
ศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว  
ก็ถงึเวลาเดนิทางเขา้ตวัเมอืง  เต...หะ...
รา๊นนน... ระหวา่งทาง เพือ่ไมใ่หเ้สยีเวลา จะ
พาไปชม สะพานตาเบยีอตั Tabiat 
Bridge  ซึง่เป็นสะพานลอยทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ
ในกรุงเตหะราน ไดร้บัการออกแบบโดย Laila 
Araghian  และใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี งานน้ี
สวยเต็มสบิไมม่หีกั 

 เย็นรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัคา้งคนื ณ โรงแรม    Espinas Hotel 5*  หรือเทียบเทา่ 

DAY 2: กรงุเตหะราน-เมอืงเคอร์มนั-เมอืงชาหด์อด 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ Box 
Breakfast 

 08.10 น. จะเทีย่วกนัใหม้นัส์ ก็ตอ้ง
เริม่ตน้กนัที ่         เมอืงเคอร์มนั โดย มา
ฮาน แอร์ เทีย่วบนิที ่W5 050 

 09.50 น. ถึง สนามบิน เมืองเคอร์มนั 
ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  ก็มุง่
หน้าสู ่เมืองเคอร์มนักนัเลย  เมืองน้ีส าคญั
และเ ป็นศูน ย์กลางการปกครองของ
จงัหวดั สร้างมาประมาณ 4,000 กว่าปี
มาแล้ว หลงัจากศตวรรษที่ 7 ก็ถูกปกครองจากพวกเตอร์กเมน อาหรบัมองโกล จากนั้นก็ได้มีการ
ขยายเมืองและเจรญิรุ่งเรืองขึน้ โดยการปกครองของราชวงศ์ซาฟาวดิ 

 เที่ ยงร ับประทานอาหารกลางว ัน  ณ 
ภ ัตตาคารเดินทางไป เมืองชาห์ดอด 
Shahdad ซึ่ ง เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ
ศูนย์กลางการปกครองของเขตชาห์ดอด 
ใ น จ ัง ห ว ัด เ ค อ ร์ ม ัน   เ ป็ น เ มื อ ง ใ น
ทะเลทรายที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทราย
คาลุทส์ที่มีอากาศร้อนที่สุดในโลก มี
ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 5,000 คน 
ฟังแค่น้ีก็ตื่นเต้นแล้ว.. ก่อนอื่นจะพาไป
ชมอนุสรณ์สถานของ ชาห์ เนมาตุล้เลาะห์ 
The Shahnematollah Vali 
Tomb  กนัก่อน  ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานของชาห์ เนมาตุ้ลเลาะห์ วาลี กวีที่มีชื่อเสียงของเปอร์เซีย เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1436 
และในปี ค.ศ. 1601 ก็ได้มีการตอ่เตมิโดยกษตัรย์ิอบับาส ที่ 1 สรา้งโดมกระเบื้องสีฟ้าครอบสุสาน
เพื่อให้เป็นงานสถาปตัยกรรมชิ้นเอก  และต่อมาได้กลายเป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่มาแสวงบุญ  ที่
ต่อไปขอเอาใจคนรกัต้นไม้รกัธรรมชาติกนับ้าง จะพาไปชม สวนชาห์เดห์ มาฮาน Shazdeh 
Mahan Garden ซึ่งเป็นพระราชวงัและสวนสวย ที่รู้จกักนัดีในนามของ Bagh e Shahzadeh 
สร้างขึ้นในราชวงศ์กอจาร์ ในศตวรรษที่ 19 เพื่อให้เป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริย์อบัดุล ฮุ



 

 
 
 

 

 

 

สเซน ฟาร์มนัฟาร์มา บริเวณสวนมีน ้าพุที่ให้ความสดชื่นอีกด้วย  ถ่ายรูปกนัจนเมมเต็มแล้ว ก็ได้
เวลาน าทุกคนเดนิทางสู ่Eco Camp 

 เย็นรบัประทานอาหารเย็น ทีภ่ตัตาคาร พกัคา้งคนื ณ แคมป์กลางทะเลทราย Shahdad  Eco 
Camp  

DAY 3:  เมอืงชาห์ดอด-เมืองมาฮาน-เมอืงเคอร์มนั 

 วนัน้ี เตรียมตวัไว้ให้พร้อม เพราะจะพาไปสมัผสัประสบการณ์ความมนัส์ที่ ทะเลทรายคาลุทส์ 
Kaluts ซึง่เป็นจุดทีร่อ้นทีส่ดุในโลก ในฤดรูอ้นอณุหภูมสิูงสุดถงึ 67 องศาเซลเซียส  เริม่ตน้ดว้ยการ
ตะลุย แดนซาฟารี คาลุทส์ ดว้ยรถออฟโรด  ไปดูพระอาทติย์ขึน้เหนือทอ้งทะเลทรายอนัเวิง้ว้าง สวย
จึ้งขนาดไหนต้องไปพิสูจน์  ทะเลทรายคาลุทส์ยิง่ใหญ่มาก ยาว 145 กม. และกว้าง 80 กม. ถ้ามา
ช่วงฤดูหนาว หรือ ฤดูใบไมผ้ลิ อากาศดีสุด ๆ จะไดเ้ห็นความสวยงามมหศัจรรย์ของโตรกหนิทราย
ที่เกิดจากกระแสลมทีพ่ดัมานานกว่า 1 ล้านปี ในลกัษณะที่แตกต่างกนั ให้ความรูส้กึเหมือนยืนอยู่
บนดาวองัคารเลยทีเดียว 

 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ภายในแคมป์กลางทะเลทราย อิม่แล้วก็เดนิทางสู่ เมืองมาฮาน Mahan
ซึง่เป็นเมืองหลวงของแคว้นเคอร์มนั 

 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไปเทีย่วกนัตอ่ที่  วหิารของลทัธบิชูาไฟ Zoroastrian 
Fire Temple ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึง่อดีตเคยเป็นศาสนาประจ าชาตกิอ่นทีศ่าสนาอสิลามจะ

เข้ามา ในวิหารมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่
ตลอดเวลาโดยมีพระคอยดูแล ต่อมาก็ถูกใช้
เ ป็นห้องสมุด หอพ ัก  และศูนย์กลางทาร
การแพทย์อีกด้วย  ต่อกนัที่ มสัยิดจาเม่ห์ 
Jame Mosque of Kerman ม ัสยิดแห่ ง น้ี
ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น ส ม ั ย   Mabaris al- Din 
Muhammad, Muzaffarids ในศตวรรษที่ 
14 ทางดา้นตะวนัตกของอาคาร มีประตูสูงซึง่
ตกแต่ งด้ วยกระ เบื้ อ งและหอนาฬิก าที่
งดงาม   จากนั้น ก็ถึง เวลาให้อิสระก ับทุก
คน  เพราะเรารูว้า่คณุรอชว่งเวลาน้ีอย่างใจจด
ใจจ่อ  เชิญค่ะ.. ช้อปกนัต่อที่ ตลาดแกรนด์ 
บาซาร์  Grand Bazaar  มีของฝาก สินค้า
จ าพวก พรม และ ถ ั่วตา่ง ๆ เพียบจ่ะแม่ 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Pars Hotel 5*  หรือเทียบเท่ 

DAY 4: เมอืงเคอร์มนั-กรุงเตหะราน 

 เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร
ของโรงแรม 
จากนัน้ก็มา เช็คเอาท์ เตรียมตวัออก
เดนิทางสูส่นามบนิ เมอืงเคอร์มนั 
 10.50 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองเคอร์มาน 
โดย มาฮาน แอร์ เทีย่วบนิที ่W5 1054 
 12.30 น. ถึง สนามบินเมราห์บดั ผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบรอ้ย ก็จะพาไป

ภตัตาคาร...กนิอีกแล้วครบัท่าน 



 

 
 
 

 

 

 

 13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ยงัๆไมแ่ผว่  ทีต่อ่ไปทีจ่ะไปชมคือ พพิธิภณัฑ์เกีย่วกบัต าหนกั Sa’Ad Abad Palace ประกอบไปดว้ย

ต าหนกั 7 แห่งด้วยกนั มีเน้ือที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ประกอบไปด้วยต าหนกัต่าง ๆ ที่
สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าหนกัเขียวและต าหนกัขาว ในอดีต ต าหนกัขาว White Palace เป็นที่
ประทบัของกษตัรย์ิชาร์ ปาห์ลาวี กษตัรย์ิองค์สุดท้ายกอ่นถูกโคไมนีปฏวิตั ิและเป็นทีเ่ก็บสะสมของมีคา่
มากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชือ่เสียง เครื่องประดบัต่าง ๆ และเครื่องปั้นดนิเผา จากนั้นเข้าชม 
ต าหนกัเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปตัยกรรมแบบยุโรป ใช้หินอ่อนสีเขียว และภายใน
ประดบัดว้ย สถาปตัยกรรมกระจกทีง่ดงามตระการตาเป็นอย่างมาก  จากนัน้ก็ถงึเวลารบับทมสิเปย์รูอีก
คร ัง้ เปย์กนัให้สนุกที ่ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ Grand Bazaar ตลาดทีม่ีขนาดใหญ่  บรเิวณดา้นหน้าจะ
เป็นถนนคนเดิน มีม้านั่งให้นกัท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาจบัจ่ายซ้ือของได้น ั่งพกัหลงัจากช้อปจนหน้ามืด
ตาลายอีกดว้ย 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Espinas Palace 5* หรือเทียบเทา่ 

DAY 5: กรงุเตหะราน-หมูบ่า้นมาซูเลห่์-บนัดา แอนซาลี ่

 เช้ารบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โ ร ง แ ร ม 
วนัน้ีจะพาทุกคนไปดู  หมู่บ้านมาซูเล่ห์   ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่ต้องมาเยือนให้ได้สกัคร ั้งในชีวิต อยู่ใน
เทือกเขาอลัโบร์ช (ระยะทาง 378 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ  5 ช ั่วโมงครึ่ง) ถึงจะนั่งรถ
นานหน่อย แต่รบัรองว่าสวยคุ้มค่าทุกนาทีกว่าทีวีสี
ช่อง3... 
 บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
พื้นเมือง ภายในหมูบ่า้น 

ถึง หมู่บ้านมาซูเล่ห์   ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี  
ล้อมรอบด้วยธรรมชาตขิองแมกไม้และขุนเขา บ้านแต่ละหลงัจะสรา้งไล่เรียงลดหล ั่นกนัขึน้ไปตามไหล่เขา 
เราสามารถยืนถ่ายภาพบนลานกว้างหน้าบา้นของหลงัหนึ่ง ซึ่งในขณะเดียวกนัลานแห่งนัน้ก็คือหลงัคาบา้น
ของหลงัที่อยู่ถดัลงมา  แปลกม ั้ยละ นบัว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านมาซูเล่ห์แห่งน้ี ซึ่ง สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ พระองค์ได้เสด็จประพาสหมู่บ้านแห่งน้ีมาแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ชาวบ้านจึง
พรอ้มใจกนัเรียกถนนทีข่ึน้สูห่มู่บ้านน้ีตามทางทีพ่ระองค์เสด็จว่า ถนนสายเจ้าหญงิ หรือ Princess Road 
ณ จุดๆน้ี เรามีเวลาให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตามอธัยาศยั เมื่อจุใจกนัแล้วก็ถึงเวลานั่งรถโค้ช ลดัเลาะริม
ทะเลสาบแคสเป้ียน  เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์สองขา้งทางทีส่วยงามรม่รืน่ไปดว้ยป่าไมส้ลบักบัววิของทะเลสาบ
แคสเป้ียน โรแมนตกิสดุๆ เพือ่มุง่หน้าสู่ บนัดา แอนซาลี Bandar Anzali (ระยะทาง 102 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ในการเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมงครึง่) 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม พกัค้างคืน ณ โรงแรม  Sefid Kenar Hotel 

4* หรือเทียบเท่า 

DAY 6: บนัดา แอนซาลี-่เมอืงราชท์-กรุงเตหะราน 



 

 
 
 

 

 

 เช้าร ับประทานอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม ไปชม หมูบ่า้น
ชาวประมง เมืองแอนซาลี ที่อยู่บริเวณ
ทะเลสาบแคสเป้ียน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก และ เป็นแหล่งผลติไข่
ปลาคาเวียร์ที่ส าคญัที่สุดของประเทศ
อิหร่านและของโลกอีกด้วย รู้อย่างน้ี
พลาดไปเสียดายแย่  สมัผสับรรยากาศ
สุดแสน โรแมนติกด้วยการ ล่องเรือ
ทะเลสาบแอนซาลี  เพลิดเพลินก ับ
ธรรมชาตแิละวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชนพื้นเมืองที่สรา้งบ้านอยู่ริมทะเลสาบ 

ตลอดจนสตัว์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่นกเป็ดน ้าทีอ่าศยัอยู่มากมายในบรเิวณน้ี ปล่อยกายปล่อยใจ
กบัภาพชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านและสตัว์ท ัง้หลาย เหมือนได้หยุดเวลาหยุดความสบัสนวุ่นวาย
จากโลกภายนอก จนไม่อยากกลบั แต่ไม่ได้ค่ะซิส เพราะเราต้องไปต่อ...เดินทางสู่  เมืองราชท์  
Rasht 

 เทีย่งรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง เดนิทางสู ่กรุงเตหะราน Tehran ระยะทาง 
328 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  4 ช ั่วโมงครึง่ พกัผอ่นกนัใหเ้ต็มที ่ใครใครห่ลบั 
หลบั ใครใครด่วูวิขา้งทางดไูมต่อ้งวอรีเ่พราะระหวา่งทางจะแวะใหท้ าภารกจิสว่นตวั ณ ปั๊มน ้ามนั
เปลีย่นอริยิาบทกนับา้ง จะไดไ้มเ่มือ่ย.. 

 เย็นรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารจีน พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Espinas Palace  5* 
หรือเทียบเทา่ 

DAY 7: กรงุเตหะราน-กรุงเทพมหานคร 

 เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากชาร์จแบตกนัเต็มทีแ่ล้ว  จุดทีจ่ะพาไปยลตอ่ไป คือ พระราชวงัโกเลสตาน Golestan 

Palace หรือ วงัสวนกุหลาบ วงัทีต่อ้งมา เป็นวงัเกา่แกย่อ้นไปต ัง้แตส่มยัราชวงศ์ซาฟาวดิ เมือ่

ครสิต์ศตวรรษที ่16  มีรอ่งรอยสิง่กอ่สรา้งทีห่ลงเหลืออยู ่คือ ป้อมสงู Citadel ทีเ่อาไวส้ าหรบัสอ่งดู

ขา้ศกึ และสถานอาบน ้าแบบเตร์ิก ตวัอาคารเป็นแบบตะวนัตก ทีป่รากฏใหเ้ห็นในปจัจุบนันัน้มกีาร

สรา้งเพิม่เตมิเขา้มาสมยักษตัรย์ิราชวงศ์รองสุดทา้ยของเปอร์เซีย คอืราชวงศ์คาจาร์ คือ กษตัรย์ินสั

เซอร์ อลั-ดนิ ชาห์ ไดเ้สด็จเยือนยุโรปแลว้เห็นความเจรญิ และความสวยงามทางสถาปตัยกรรม แลว้

เกดิความประทบัจติรประทบัใจจงึน าศลิปะยุโรป เขา้มาผสมกบัวถิีชีวติของชาวอหิรา่น ดงัเชน่ 

ต าหนกัแบบนีโอคลาสสคิของยุโรป 



 

 
 
 

 

 

 เทีย่งรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แล้วมาปลุกอะดรีนาลีนใหพุ้ง่พลา่นกนัที ่พพิธิภณัฑ์

เครือ่งเพชรพลอย National Jewelry Museum ที ่ๆคณุจะตืน่ตาตืน่ใจกบัเครือ่งเงนิ ทอง และ

เครือ่งประดบัอญัมณีเพชรพลอย ไขม่กุ อนัล า้คา่มากมายเกนิกวา่จะประเมนิราคาได ้ซึง่ทุกชิน้คอื

มาสเตอร์พีซสดุๆ ไมว่า่จะเป็น เพชรสชีมพูทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก   มนี ้าหนกัถงึ 182 กะรตั ลูกโลกที่

ประดบัดว้ย อญัมณีหา้หมืน่กวา่ชิน้ น ้าหนกั 18,200 กะรตั และ พระราชบลัลงัก์ของกษตัรย์ิทีเ่คยนั่ง

ครองราชย์ ซึง่ประดบัดว้ยเพชรนิลจนิดามากกวา่ 26,000 ชิน้ และยงัมเีครือ่งประดบัตา่ง ๆ 

มากมาย  มองไปทางไหนก็อดอทุาน.. โอว้มายก็อช ไมไ่ด ้สถานทีแ่หง่น้ีถูกดแูลรกัษา และมกีาร

บรหิารงานอยา่งเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน แมแ้ตก่ระจกยงัหมดสทิธิเ์ขา้ใกล.้.ดกูนัจน

ปวดตาก็ถงึเวลาเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน เพือ่มุง่หน้าสูส่นามบนิ...(อาหารเย็น เป็น Set Box)  
 22.10 น.โบกมอืลาเตหะรานดว้ยจรติเวเน สู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการ   บนิ มาฮาน แอร์ 

เทีย่วบนิที ่W5 051 

DAY 8: กรงุเทพมหานคร 

 07:25น เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจทีย่ากจะลืม
เลือน 

 

อตัราคา่บรกิาร โปรแกรม ไฮไลท์ อหิรา่น 8 วนั   
ผูใ้หญ่ พกัห้องคู ่หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ.            64,900.- บาท    
ในกรณีตอ้งการพกัห้องเดีย่ว                   ราคาท่านละ  10,000.-  บาท    
เด็ก ต ่ากว่า 12 ปี  (เสรมิเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  61,90 0 .-
 บาท  
เด็ก อายุ 7-12 ปี  (ไมเ่สรมิเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  59, 9 0 0 .-
 บาท  
เด็ก อายุ 2-6 ปี (ไมเ่สรมิเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  58,900.- บาท  

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่
สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยืนยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่4 เมษายน 65) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอ
แนะน าให้นกัท่องเทีย่วเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเทีย่วมากกว่า 
กรณีเดนิทางเป็นต ั๋วกรุ๊ป หากออกต ั๋วแล้ว นกัท่องเทีย่วไม่สามารถขอคืนเงนิได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนั
เดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไมเ่กนิ 5 กโิลกรมั)       
 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวมถงึ 
ต ั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั สายการบนิ มาฮาน แอร์  (น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 30 กโิลกรมั/
ท่าน)  
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศอหิร่าน 
 



 

 
 
 

 

คา่วีซา่ ประเทศอหิรา่น (เอกสารทีใ่ช ้รูปถา่ย 2 นิ้ว พื้นหลงัสขีาว 2 รูป, พาสปอร์ตตวัจรงิ, ส าเนาทะเบยีน
บา้น, เบอร์โทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ได,้ ในกรณีทีท่ างานสแกนนามบตัร) 
คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัห้องคู)่, คา่อาหารทุกมื้อทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่วนัละ 2 ขวด  
คา่พาหนะ หรือ รถรบั-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีทุ่กแห่งตามโปรแกรมระบุ 
เจ้าหน้าทีไ่กด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วมถงึ 
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่แฟกซ์, เครือ่งดืม่มนิิบาร์ และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ  
คา่ทปิไกด์ท้องถิน่, คนขบัรถ, พนกังานบรกิาร ท่านละ 56 ดอลลาร์ ตลอดการเดนิทาง 
คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ไทย 24 ดอลลาร์ ตลอดทรปิ 
ค่าใช้จ่ายส าหรบัการท า Thailand Pass แบบ Test & Go ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัมาตรการของ ศ.บ.ค. ในขณะ
นัน้ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
คา่จดัท าเอกสาร และคา่ธรรมเนียมวีซ่าของชาวตา่งชาติ 
คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง กรณีเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ( 20 กโิลกรมั / ท่าน) 
คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมีการปรบัขึน้) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และ ค่าอาหารที่ส ั่งมา
นอกเหนือจากทางเมนูอาหารทีท่างบรษิทัฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
 

เงือ่นไขการจองทวัร์ โปรแกรม ไฮไลท์ อหิรา่น 8 วนั 
การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลือท ัง้หมด ภายใน 30 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
 
 

กรณียกเลกิทวัร์ โปรแกรม ไฮไลท์ อหิรา่น 8 วนั 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 40 วนั  คืนคา่ใช้จ่ายท ัง้หมด  

(ยกเว้นคา่วีซ่าทีย่ืน่และต ั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหน้า และกรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วง
วนัหยุดเทศกาล เช่น สงกรานต์, วนัแรงงานแห่งชาติ, วนัหยุดเดือน
กรกฎาคม, วนัหยุดเดือน ตุลาคม เน่ืองจากตอ้งช าระคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง 
หรือโดยการช าระผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจขอคนื
เงนิได)้ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25 วนั  เก็บคา่ใช้จ่าย 50% 
ยกเลกิการเดนิทาง 1-24 วนั  เก็บเต็มจ านวนของราคาทวัร์ 100% 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีที่มีผู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
รายการท่องเทีย่ว กรณีที่ 
เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การ
ก่อจลาจล  อุบตัเิหต ุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ด้
มากทีสุ่ด 



 

 
 
 

 

 เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ท่านไมส่ามารถที่
จะเรียกรอ้งเงนิคนืในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรือสละสทิธิ ์ในการใช้บรกิารทีท่างทวัร์จดัให้ ยกเว้นทา่นไดท้ า
การตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่
ทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จน
ไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีสู่ญหายสูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
ฯลฯ 

 
ต ั๋วเครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่น

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถ้าทางบริษทัได้ออกต ั๋วเครือ่งบนิไปแล้วผู้
เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ต ั๋วเครื่องบินสามารถท าการ 
Refund ไดเ้ท่านัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพือ่
ขอค ายืนยนัว่าทวัร์น ั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกต ั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการ
ยืนยนัจากพนกังานแล้วทวัร์น ั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกบัต ั๋ว
เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจ้งแล้ว
ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 

/ 3 เตียง(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรมซึง่
มกัมีความแตกตา่งกนัซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้ง
ทีพ่กัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุ โรปจะไม่มี เค รื่องปร ับอากาศเ น่ืองจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า  
เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะให้บรกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

 ในกรณีทีม่ีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุก

ขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ห้ามน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลช ั่นน ้าหอมยาสีฟนัเจลสเปรย์และเหล้าเป็นตน้จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกคร ัง้โดยจะอนุญาตให้ถือขึน้เครื่องได้ไม่เกนิ 10 ชิ้นในบรรจุภณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. 
แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการ
องค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซ้ือสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้
เครือ่งไดแ้ละห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

 
 
 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ  20-30กิโลกรมั 

(ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรียก
เก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได้ หากน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง
เกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมีน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและ
มีความกว้าง 
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทวัร์ทีต่้องบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตราฐานไดท้ ัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระ ความ
รบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบนิ 
(Hand carry) 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ใน

ความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที่บริษทัทวัร์ได้จดัท าให้ลูกค้าจะไม่
ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรมัเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้
เท่านัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายให้
ท่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัย์สนิสว่นตวัของท่าน 

 


