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Spectacular Persia (Fri) 8 Days 6 Nights 

อิหร่าน อารยะธรรมเปอรเ์ซีย 8 วนั  
ก ำหนดกำรเดินทำง 

14 – 21 เมษำยน 66,     21 – 28 เมษำยน 66,   28 เมษำยน - 5 พฤกษภำคม 66, 

  DAY 1:  สนำมบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะรำน 

18.00 น.  ท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบขอ ใหทุ้กท่านรวมตัว

กันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ  เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสมัภาระการเดินทางของท่าน 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน 

โดย Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 050  

 

  DAY 2:  กรุงเตหะรำน-อิสฟำฮำน 

01:30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และเจา้หน้าท่ี

ศุลกากร......น าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบิน เมห์ราบัด เป็นสนามบินส าหรับใชเ้ดินทางเสน้ทางการบิน

ภายในประเทศ                                                                                                                                                                      

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

08:40น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองอิสฟาฮาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระ

เรียบรอ้ย จากน้ันพาทุกท่านเขา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเขา้ชม วิหารแวง้ค ์Vank Church ท่ีตั้งอยู่ในชุมชนของ

ชาวอาร์เมเนียน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนท่ีนับถือ

ศาสนาคริสต์ ท่ีถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบ

ผสมผสานศิลปะของยุโรป และของเปอรเ์ซีย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  

น าทุกท่าน Shopping ซื้ อของฝากบริเวณ วิหารแวง้ค์ Vank 

Church  จากน้ันพาทุกท่านไปเดินเล่นท่ี สะพานคาจู (Khaju 

bridge) เป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สรา้งในช่วง

ศตวรรษท่ี 17 โดยกษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 2 (Shah Abbas II) 

พาดผ่านแม่น ้า Zayandeh ยาวประมาณ 132 เมตร กวา้ง 12 

เมตร มี 2 ชั้น สวยงามตามแบบศิลปะเปอร์เซียแท้ๆ  ซุม้โคง้

ประตูก็ประดับประดาดว้ยกระเบื้ องชิ้ นเล็กๆ และ สะพาน 33 

โคง้  (33 Arches bridge) สะพานสามสิบสามแห่งอิสฟาฮาน สรา้งขึ้ นในสมยัอับบาสท่ี 1 แห่งราชวงศ์ซา

ฟาวิดในปี 1602 และเป็นผลงานชิ้ นเอกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในการออกแบบและการก่อสรา้งสะพานจ านวน

มากในเวลาน้ัน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรหอ้งอำหำรโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรือเทียบเท่า 

  DAY 3:  อิสฟำฮำน 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม                                                             
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น าท่านชม…พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรือ 

วงั 40 เสาซึ่งความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน อีก 20 ตน้

คือเสามโนท่ีมองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหน้าพระราชวงัจะเป็นเงา

ในน ้าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ 

ชีคห ์บาไฮ ลอ้มรอบไปดว้ยสวนเขียวชอุ่มดอกไมชู้ช่อสวยงามใน

ฤดูใบไมผ้ลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีหอ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกล่ิน

หอมชื่นใจพระราชวงัแห่งน้ีสรา้งในสมยัชาฮ์ อับบาสท่ี 2 แต่ไดม้ี

การออกแบบมาตั้งแต่สมยัชาฮ์อับบาสท่ี 1 เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อนของ

กษัตริยแ์ละบรรดานางสนม ต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรบัอาคนัตุกะหรือ

แขกเมือง มีสระน ้าขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กวา้ง 16 เมตร อยู่

ดา้นหน้าชมการแกะสลกัลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูน

ป้ัน ชมภาพวาดสีน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีอยู่ภายใตต้ าหนักท่ีบอกเล่า

เรื่องราวราชส านัก และ ประวัติศาสตร์การท าสงคราม และ 

มสัยิดเสาโยก  Menar jonban (shaking minarets)   เป็นมสัยิด

ท่ีมองจากภายนอกอนัแสนจะธรรมดา   แต่ไดซ้่อนภูมิปัญญาของ

ชาวเปอรเ์ซียเอาไวไ้ดอ้ยา่งน่าท่ึง     นัน่ก็คือมสัยิดแห่งน้ีสามารถ

ยืนยงคงทนถาวรอยู่ ได้ถึ ง  600 กว่าปี  ถึงแม้จะเกิด เห ตุ

แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  สักเพียงใดก็ตาม ตัวอาคารมัสยิดไม่

เคยไดร้ับผมกระทบ ไม่เคยมีรอยแตกรา้ว หรือเสียหายแต่อย่าง

ใด ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าอัศจรรย์ส าหรับสถาปนิกสมัยใหม่ท่ียังไม่

สามารถไขปริศนาแห่งการออกแบบก่อสรา้งมสัยิดแห่งน้ีได ้ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น                                
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บ่ำย   น าท่านไปยงัจตุัรสันัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จตุัรสัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รอง

จากจัตุรัสเทียนอัน    เหมิน มีความกวา้ง 165 เมตร 

และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเน้ือท่ีประมาณ 

80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุง

มอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ 

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  จัตุรัสอิหม่าม  Imam Square 

นับว่า เ ป็นอัญมณีแห่ ง โลกมุส ลิม ท่ีผนวกรวมทั้ ง

แนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

เอาไวใ้นท่ีเดียวกัน เช่น มสัยิดอิหม่าม Imam Mosque 

เป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูก

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร 

และมีเสามินาเรตท่ีมีความสูง 40 เมตร  มัสยิดชีคห์ 

ลอทฟอลลาห ์Sheikh Lotfollah Mosque สรา้งโดยชาห ์อับบาสท่ี 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใชเ้ป็นมัสยิดส่วน

พระองค์และราชวงศ์เท่าน้ันโดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือไดว้่างดงามท่ีสุดในประเทศ  พระราชวงัอาลี คาปู Ali 

Ghapou Palace ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของกษัตริยช์าห ์อบับาสท่ี 1 โดยมีการสรา้งเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น 

ตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อใชเ้ป็น

ท่ีประทับและรับรองแขกบา้นแขกเมือง พรอ้มกันน้ีชั้นบน สุดยังตกแต่งเป็นหอ้งส าหรับฟังเพลงและเล่น

ดนตร ี 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถิ่น 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรือเทียบเท่า 

  DAY 4:  อิสฟำฮำน-พำซำรก์ำรด์-ชีรำซ 
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เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม                                                             

น าท่านนั่งรถโค้ชมุ่งหน้าสู่  เมืองพาซาร์การ์ด Pasargard 

(ระยะทาง 356 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 

ชั่วโมง) เป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอิหร่านและของ

อาณาจักรอาเมเนียน อาณาจักรแห่งน้ีก่อตั้งขึ้ นโดย พระเจา้

ไซรัสมหาราช และบุตรชาย Cambyses นักท่องเท่ียวจะยังคง

ได้ชมร่องรอยของกระโจมทหารและอาคารต่าง ๆ เช่น         

ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย และไปท่ี สุสานของพระเจา้

ไซรัส Cyrus Tomb ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร สร้างด้วยหิน

ขนาดใหญ่วางซอ้นกนัเป็นขั้นบนัได ภายในสุสานแห่งน้ีประดับ

ประดาอย่างสวยงาม ร่างของกษัตริยบ์รรจุอยู่ในหีบศพทองค า 

เคียงขา้งกบัทรพัยส์มบติัมากมาย พระเจา้อเล็กซานเดอร ์ยงัไดเ้ดินทางมาสกัการะยงัสุสาน  พระเจา้ไซรัส

หลายครั้งดว้ยกัน จากน้ันน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองชีราซ Shiraz (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถิ่น 

บ่ำย เราจะไปลุยกนัท่ี เมืองโบราณเปอรเ์ซโปลิส  Persepolis 

ห่างจากตัว เมืองชีราซ  80 กิโลเมตร แนะน าใหทุ้กท่าน

สวมรองเทา้ผา้ใบสวมใส่สบาย และควรเตรียมร่มกนัแดดไป

ดว้ย เพราะแดดค่อนขา้งจัด ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมือง

หลวงและเป็นมหานครท่ียิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย 

ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช 

ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล  จนถึงรชัสมยัของดาริอุสท่ี 

3 มหานครแห่ง น้ีได้รับการปรับปรุงต่อเ ติมมาตลอด

ระยะเวลา 150 ปี   ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมี

ศูนยก์ลางท่ีประกอบไปดว้ยพระราชวงัต่าง ๆ รวมถึงหอ้งโถง

ใหญ่ ซึ่งเป็นท่ีเก็บทรัพยส์มบัติ และสิ่งของมีค่า  ในปี ค.ศ. 

331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งน้ีก็ถูกกองทัพของอเล็ก

ซานเดอร์ มหาราช บุกเขา้ท าลายและเผาผลาญจนพินาศ 

คือร่องรอยความงดงามของสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ โอฬารตระการตา  
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถิ่น 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5*  หรือเทียบเท่า 

 

  DAY 5:  ชีรำซ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม                                                             

วันน้ีท่ีเมืองชีราซ เราไปกันท่ี สุสานฮาเฟซ Hafez tomb เป็น

สุสานท่ีสวยงามของกวีท่ียิ่งใหญ่ชาวเปอรเ์ซียชื่อ    อาฟิส ว่ากนั

ว่าในบา้นชาวอิหร่านทุกหลังตอ้งมีหนังสือบทกวีของท่านถูก

สร้างขึ้ นในสวนใน 1773 ในรัชสมัยของคาริมข่าน Zand 

Hāfezieh ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น ้ า Rudkhaneye Khoshk 

ตามฤดูกาลในสวน Musalla  และต่อดว้ย สวนอีแรม E-ram 

garden สวนสวรรค์เป็นสวนเปอร์เซียท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องตน้ไมสู้ง 

สวนมีอายุมากกวา่ 900 ปี 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น   
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บ่ำย  น าท่านชม ป้อมคาริม ข่าน  Karim Khan Fort 

(ถ่ายรูปดา้นนอก) ป้อมน้ีคาริมข่านไดส้ัง่ใหส้รา้งไวเ้ป็น

ท่ีพักอาศัยและเป็นศูนย์กลางการบริหารงานอยู่ท่ีใจ

กลางเมือง ออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนป้อม มีก าแพง

ลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ภายในร่มรื่นดว้ยตน้ไมน้านาพรรณ 

และไปช้อปกันต่อท่ี ...วากีลบาซาร์ Vakil Bazaar ไป

เลือกซื้ อสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลักฝัง

โมเสคสินค้าท่ีท าจากหนัง กระเป๋า หมวก ผ้าลูกไม้ 

ผลไมแ้หง้หลากหลายชนิด ฯลฯ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภัตตำคำรอำหำร

ทอ้งถิ่น  

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Shiraz Grand Hotel 5*  หรือเทียบเท่า 

   DAY 6:  ชีรำซ-เตหะรำน 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม                                                             

หลังประทานอาหารเป็นท่ีเรียบร้อย จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม 

สุ เหร่าสีชมพู  Pink Mosque หรือ Nasir Al Molk Mosque เ ป็น

สุเหร่าท่ีส าคัญท่ีสุดของอิหร่านตอนใต ้ไดช้ื่อว่าเป็นสุเหร่าท่ีสวย

มาก สรา้งสรรคโ์ดย มีรซ์า ฮาซาน อลี นาซีร ์อลั มอลค์ ในปี ค.ศ. 

1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมดั ฮาสซาน 

เป็นสถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผู ้ตกแต่งพวก

กระเบื้ องต่าง ๆ  และต่อดว้ย Ali ibn hamzeh mausoleum จากน้ัน

ออกเดินทางต่อ…  

12:00 น.ออกเดินทำงสู่เตหะรำน โดยเที่ยวบินที่ W5 1088 

13:30 เดินทำงถึงเตหะรำนแลว้ 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำร

อำหำรทอ้งถิ่น   
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บ่ำย  น าท่านชม พระราชวงัโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วงัสวนกุหลาบ วงัท่ีตอ้งมา เป็นวงัเก่าแก่

ยอ้นไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษท่ี 16  

มีร่องรอยสิ่งก่อสร้างท่ีหลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ท่ี

เอาไวส้ าหรับส่องดูขา้ศึก และสถานอาบน ้ าแบบเติร์ก ตัว

อาคารเป็นแบบตะวนัตก ท่ีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนัน้ันมีการ

สร้างเพิ่มเติมเข้ามาสมัยกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของ

เปอรเ์ซีย คือ ราชวงศค์าจาร ์กษัตริยนั์สเซอร ์อลั-ดิน ชาห ์ได้

เสด็จเยือนยุโรปแลว้เห็นความเจริญ และความสวยงามทาง

สถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตรประทับใจจึงน า

ศิลปะยุโรป เขา้มาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น 

ต าหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรปจากน้ันไปชอ้ปป้ิง หาซื้ อ

ของฝากของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย เตหะราน บาร์ซาร์ 

Tehran Bazaar  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น  

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Espinas palace Hotel*  หรือเทียบเท่า 

DAY 7:  เตหะรำน-กรุงเทพ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม                                                             

วันสุดทา้ยเราจะไปต่อกันท่ี พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับต าหนัก Sa’Ad 

Abad Palace ในสถานท่ีน้ีประกอบไปดว้ย ต าหนักถึง 7 ต าหนัก

ด้วยกัน มีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ แต่ละท่ีก็

สวยงามตามท้องเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าหนักเขียวและ

ต าหนักขาวในอดีต ต าหนักขาว  White Palace เป็นท่ีประทบัของ

กษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดทา้ยก่อนถูกโคไมนีปฏิวติั 

และเป็นท่ีเก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอรเ์ซียท่ีมี

ชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องป้ันดินเผา และ ต าหนัก
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เขียว  Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใชห้ินอ่อนสีเขียว ภายในประดับด้วย 

สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอยา่งมาก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น  

บ่ำย  น าท่านชม พระราชวงัเนียวาราน Niavaran Palace ซึ่ง

อยูท่างตอนเหนือของกรุงเตหะรานสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศค์า

จาร ์Qajar Dynasty สรา้งในสวนท่ีมีความสวยงาม บนเน้ือท่ี

กวา่ 11 เฮกเตอร ์พระราชวงัแห่งน้ีเป็นของกษัตริย ์ชาห ์หรือ

พระเจา้โมฮมัหมดั เรซาปาหเ์ลวี แห่งราชวงศป์าหเ์ลวี ซึ่งเป็น

กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของอิหร่าน ซึ่งใชเ้ป็นท่ีประทบัร่วมกบั

ครอบครวั ก่อนท่ีจะถูกปฏิวติัโดยอะยาตุลเลาะหโ์คไมนี  

16:00 ออกเดินทาง สู ่สนามบินระหวา่งทางมีบริการ snack box ส าหรบัมือค า่  

.... ออกเดินทางจากกรุงเตหะราน...แลว้พบกนั กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบิน

ท่ี W5 051 

DAY 8:  กรุงเทพมหำนคร 

07.25 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ โปรแกรม ไฮไลท ์อิหร่าน 8 วนั   

• ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ   65,900.- บาท    

• ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว               ราคาท่านละ  12,000.-     บาท    

• เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  62,900.- บาท  

• เด็ก อายุ 7-12 ปี ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  59,900.- บาท  

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่ 

สำยกำรบินประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 65) ** 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้ักท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง 

1. ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะมีเป็นเตียงเสริมให ้กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯ         ขอแนะน าใหนั้กท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกว่า 

2. กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถ

เปล่ียนวนัเดินทางได ้

3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรบัชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 

4. กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry (น ้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรมั)       

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 

1. ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดั สายการบิน มำฮำน แอร ์ (น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 

30 กิโลกรมั/ท่ำน)  

2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน 

3. ค่าวีซ่า ประเทศอิหร่าน (เอกสารท่ีใช ้รูปถ่าย 2 น้ิว พื้ นหลงัสีขาว 2 รูป, พาสปอรต์ตวัจริง, ส าเนา

ทะเบียนบา้น, เบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได,้ ในกรณีท่ีท่านท างานใหส้แกนนามบตัร) 

4. ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุเกิน 85 ปี) 

5. ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุในโปรแกรม, มีน ้าด่ืมบริการ 

6. ค่าพาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

7. มีเจา้หน้าท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ี

ไม่ไดร้ะบุ 

2. ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย, คนขับรถ, พนักงานบริการ ท่านละ 80 ดอลลาร์ 

ตลอดการเดินทาง 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4. ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของชาวต่างชาติ 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมั / ท่าน) 

6. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

7. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และ ค่าอาหารท่ีสัง่มา

นอกเหนือจากทางเมนูอาหารท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม อิหร่ำน อำยะธรรมเปอรเ์ซีย 8 วนั 

1. กำรช ำระเงิน งวดที่1: ส ำรองที่นัง่มัดจ  ำท่ำนละ 20,000.- บำท   ภำยใน 3 วันหลงัจำกท ำ

กำรจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภำยใน 25 วนัล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 

2. กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม อิหร่ำน อำยะธรรมเปอรเ์ซีย 8 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

(ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้า และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดเทศกาล เช่น สงกรานต์, วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดเดือน

กรกฎาคม, วันหยุดเดือน ตุลาคม เน่ืองจากต้องช าระค่ามัดจ าท่ีพัก

โดยตรง หรือโดยการช าระผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่

อาจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50% 
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ยกเลิกการเดินทาง 1-24 วนั เก็บเต็มจ านวนของราคาทวัร ์100% 

หมำยเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำ 10 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

รายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การ

ประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ

ท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืนในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทัวรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านได้

ท าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงิน

ค่าทัวรท่ี์ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จน

ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหายสูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ฯลฯ 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผูก้ าหนดซึ่งทางบริษัทฯ

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ผู ้

เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน(ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ 

Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อ

ขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการ

ยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์น้ันยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกับตัว๋

เครื่องบินภายในประเทศได ้
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▪ เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 

/ 3 เตียง(Triple Room) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึ่งมกั

มีความแตกต่างกนัซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ี

พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุ โรปจะไม่มี เครื่ องปรับอากาศเ น่ืองจากอยู่ ในแถบท่ีมีอุณหภูมิ ต ่า  

เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุก

ขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. 

แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการ

องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน า

ขึ้ นเครื่องไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภำระและค่ำพนักงำนยกสมัภำระ 

▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ  20-30กิโลกรัม 

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้ นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บ

ค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกิน

กวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเครื่องไดต้อ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมัและ

มีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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▪ ในบางรายการทัวรท่ี์ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่

กว่ามาตราฐานไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระ ความ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้ นเครื่องบิน 

(Hand carry) 

 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง  

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่ำงทวัร ์ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) ซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางท่ีบริษัททัวร์ไดจ้ัดท าใหลู้กคา้จะไม่

ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย

ใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่าน้ัน นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ย

ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรมัเท่าน้ัน ดงัน้ันท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ 

เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้

เท่าน้ัน 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้

ท่านได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 

 

 


