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IRAN EXPERT 

ไฮไลท ์อหิรา่น 6 วนั 4 คนื 
เตหะราน-ชรีาช-อสิฟาฮาน-คาชาน 

 
กําหนดการเดนิทาง 

20-25 ต.ค. 60 10-15 พ.ย. 60 08-13 ธ.ค. 60
59,900.- 59,900.- 59,900.-

 
 
 
 
 
 
วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ-เตหะราน 

12.30  น. คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู แถว H-J ใกล้ประตหูมายเลข 4 ชัน้ 4 ขาออก ท่ีด้าน หน้า

เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทย พบจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

ให้กบัท่าน 

15.30  น. ออกเดินทางสูก่รุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี TG-527 

ซึง่จะใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง สูก่รุงเตหะราน 

20.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติอหิมา่มโคมยันี   ซึง่อยูท่างใต้ของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60

กิโลเมตร (สภุาพสตรีกรุณาคลมุผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเคร่ือง) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยไมต้่อง

กรอกเอกสารใดๆ เจ้าหน้าท่ีจะดเูพียงหน้าพาสปอร์ตและวีซา่เท่านัน้ เม่ือผา่นขัน้ตอนตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว 

นําท่านเดินทางสูท่ี่พกัและรับประทานอาหารคํ่า ท่ีโรงแรม NOVOTELAIRPORT HOTEL ในกรุงเตหะราน 

 

วันที่สองของการเดนิทาง เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-มิราจ ทาวเวอร์ 

06.00 น. บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าท่ีของโรงแรม 

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
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09.00 น. จากนัน้นําท่านเท่ียวชมพพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาต ิ(National Museum) ซึง่เปิดมาแล้วกวา่ 70 ปี ซึง่ไมใ่ช่แค่

เป็นเพียงพิพิธภณัฑ์ ท่ีใหญ่ท่ีสดุทางด้านประวติัศาสตร์ และโบราณคดีของประเทศอิหร่าน แตย่งัเป็นหนึง่

ในพิพธิภณัฑ์ท่ีมีช่ือสียงมากท่ีสดุในโลกท่ีมีโบราณวตัถหุลากยคุ หลายสมยัท่ีได้จดัแสดงไว้ท่ีน่ี มากกวา่ 

300,000 ชิน้ จงึเป็นสถานท่ี ท่ีนกัท่องเท่ียว จากต่างแดนจะได้เร่ิมต้นรู้จกั อิหร่านและคนอิหร่าน และความ

เป็นมาของอาณาจกัรเปอร์เชียจากพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้

 นําท่านเท่ียวชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึง่ในช่วงเวลาหนึง่หลงัการปฏิวติัโดยอิหมา่มโค

มยันี  พระราชวงัแห่งนีก็้ตกอยูใ่นสภาพย่ําแย ่ ถกูปล่อยทิง้ร้างอยา่งน่าอปัยศอดสเูชน่เดียวกบัวงัอ่ืนๆ  เพิ่ง

จะมีการบรูณะเม่ือเร่ิมเปิดประเทศอีกครัง้หนึง่ราวๆห้าปีท่ีผ่านมาน่ีเอง  อย่างไรก็ตามวงัแห่งนีก็้ยงัคงความ

งดงามในการตกแตง่ภายในด้วยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเพชรท่ีสดุอลงัการ และการตกแตง่ภายนอกด้วย

กระเบือ้งเคลือบท่ีมีสีสนัและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปะยคุกอญรั  ทัง้หมดท่ีเกิด

ขึน้มาได้ในทกุตารางนิว้ของพระราชวงัแหง่นี ้ ก็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึง่ของราชวงศ์กอญรั คือ 

Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแตง่ขึน้ตามแบบยโุรป ท่ีท่านเคยเสด็จประพาสมา

ก่อนหน้านัน้  

 

 

 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00.น  ชมพิพิธภณัฑ์อญัมณี(Jewelry Museum) ซึง่ตัง้อยู่ในห้องนิรภยัของธนาคารกลางแห่งชาติอหิร่าน กลาง

กรุงเตหะราน ท่ีน่ีได้เก็บรวบรวมอญัมณี จากทกุยคุทกุสมยั ของกษัตริย์ ทกุราชวงศ์ ท่ีเคยปกครองอาณา 

จกัรเปอร์เชีย (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทัง่กลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจบุนั ท่ีมีจํานวนมากมาย

ท่ีสดุ อลงัการท่ีสดุในโลกคนสว่นใหญ่มกัใฝ่ฝัน ท่ีจะได้มาชม เพชรสีชมพ ูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก นํา้หนกั

ถึง 182 กะรัต และบลัลงัก์นกยงูอนัลือช่ือ ในพิพิธภณัฑ์อญัมณี แห่งนีย้งัมีสมบติั มีค่าอีกมากมาย ท่ีได้จดั

แสดงใว้ให้ผู้มาเยือนได้ชม 

 

 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหารพืน้เมือง 

20.10 น. ออกเดินทางสูเ่มือง ชีราช โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบิน W51087 (อาหารว่างบนเคร่ือง) 

21.30 น. เท่ียวบิน W51087 นําท่านเดินทางถงึท่าอากายานเมืองชีราช 

จากนัน้นําท่านเดินทางสูท่ี่พกั พร้อมรับประทานอาหารค่ํา 

  โรงแรม ELYSEE HOTELระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า ในเมืองชีราซ 
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วันที่สามของการเดนิทาง ชีราช-มัสยดิสี 

06.00 น. บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าท่ีของโรงแรม 

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน มัสยดิสีชมพูหรือ NASIR- OL MOLK ที่ประดบัตกแตง่ด้วยกระเบือ้งโทนสีแดง-

ชมพ–ูเหลือง เป็นสีหลกัซึง่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศอิหร่าน ความสวยถงึขนาดได้รับคดัเลือกให้เป็นภาพ

หน้าปกหนงัสืออิหร่าน ตอนย้อนรอยอารยนัของ นกัเขียนนามเชนทร์ ชนะการณ์มาแล้ว  

จากนัน้นําท่านเดินทางสูพ่ระราชวังโบราณ เปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS) ซึง่อยูท่างด้านเหนือของเมือง

ชีราซ ขึน้ไปประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที พระราชวงัแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้เป็นแห่งท่ีสองนบัตัง้แตส่ถาปนา

อาณาจกัรเปอร์เซียขึน้เม่ือปี 559 ก่อนคริสตศกัราช (พระราชวงัและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาดสร้าง

โดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เปอร์ซีโปลีสเร่ิมสร้างโดยกษัตริย์ดาริอสุมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศกัราช 

 หลงัจากนัน้ก็มีการก่อสร้างเพิม่เติมอยา่งตอ่เน่ืองในอีก 5 รัชกาลตอ่มาแตก็่ยงัไมเ่คยเสร็จสมบรูณ์จนกระทัง่

มาถกูยดึครองและเผาทําลายอย่างยอ่ยยบัโดยกองทพัของอเลก็ซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย 

(อาณาจกัรกรีซ) ในปี 330 ก่อนคริสต ศกัราชแตก่ระนัน้ก็ตามพระราชวงัแห่งนีก็้ยงัคงไว้ซึง่เกียรติศกัดิ์อนั

ย่ิงใหญ่ตลอดกาลทัง้ความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการทางด้านสถาปัตยกรรมดงันัน้

ในเวลา 2 ชัว่โมงของการเท่ียวชมพระราชวงัเปอร์ซีโปลีสจงึเป็น 2 ชัว่โมงท่ีคละเคล้าไปด้วยความระทึก

ใจความประหลาดใจและความประทบัใจอยา่งไมรู้่ลืม 

 

 

 

 

12.30. น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ินภาคใต้ท่ีร่มร่ืน 

บา่ย  จากนัน้นําท่านแวะชมสถานท่ีสําคญัอีกแห่งหนึง่ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัพระราชวงัเปอร์ซีโปลสิ ซึง่อยูห่่าง

ออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านัน้ นัน่คือนครหลงัความตายนัค-เชรอสตัม(NAQSH-E-ROSTAM) หรือท่ี

นกัเขียนคนหนึง่ซึง่เคยตะลยุอหิร่านมานกัต่อนกัแล้ว บญัญัตคํิาในภาษาไทยว่าสสุานส่ีกษัตริย์นัน่เองท่ีน่ี

เป็นสสุานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ อะคามินิดท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียและเคยประทบัท่ี

พระราชวงัปอร์ซีโปลสิมาก่อนท่ีจะสวรรคต แตด้่วยความเช่ือตามหลกัคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์วา่ 

หลงัจากสิน้ชีวิตจากความเป็นมนษุยโลกแล้วชีวิตก็ยงัคงดําเนินตอ่ไป เพียงแต่จะต้องไปสูอี่กโลกหนึง่ในอีก

มิติหนึง่เท่านัน้ ดงันัน้จงึต้องสร้างสสุานแห่งนีใ้ห้มีความย่ิงใหญ่อลงัการเช่นเดียวกบัพระราชวงัท่ีกษัตริย์

เหลา่นัน้เคยประทบัมาก่อนและท่ีไมธ่รรมดาก็คือเป็นสสุานท่ีขดุเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผา

หินซึง่อยูส่งูจากพืน้ถงึ 20 เมตรและยงัมีการแกะสลกัหินสว่นหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย 
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 จากสุสานส่ีกษัตริย์หรือนัค-เชรอสตัม นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮาน นําท่านเดินทางไปยังเมือง 

อิศฟาฮาน ซึ่งมีอายเุก่าแก่ร่วม 1,800 ปี นับตัง้แต่ยุคราชวงศ์ซสัซาเนียนปกครองเปอร์เซียเป็นต้นมาและ

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด

ปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนีเ้คยรุ่งเรืองสงูสดุในศตวรรษท่ี 16-17 จนได้รับสมญานามว่า ESFAHAN IS 

HALF OF THE WORLD และปัจจบุนันีเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึน้ทะเบียนขององค์การยเูนสโก

เรียบร้อยแล้ว 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

  พกัท่ี KOWSAR HOTEL ESFAHAN ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองอิสฟาฮาน 
 

วันที่ ส่ีของการเดินทาง  พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคล้อตฟุลเลาะห์ 

06.00 น. บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าท่ีของโรงแรม 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.30 น.  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองอิศฟาฮานซึง่อยูบ่ริเวณโดยรอบ

จตัรัุสอิหมา่มท่ีอยู่ใจกลางเมือง(กรุณาเตรียมของใช้สว่นตวัให้ครบถ้วนกอ่นลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีก

ครัง้หนึง่ 18.00 น.) 

 นําท่านเท่ียวชมชมพระราชวังเชเฮลโซตุน ChehelSotun Palace ตัง้อยูบ่นถนนอีกเส้นหนึง่ด้านหลงั

พระราชวงัอะลีคาปปูระมาณ 200 เมตร  สร้างในปี 1614 สมยัชาห์อบับาสท่ี 1 แล้วเสร็จในปี1647สมยั

กษัตริย์ชาห์อบับาสท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสงัสรรค์ตา่งๆ  โดยเลียนแบบ

สถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึง่เป็นยคุแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลมัน์เป็นเสาไม้แทนหิน  มีเสาไม้

สงูท่ีโถงด้านหน้า 20ต้นซึง่ทอดเงาลงไปบนผืนนํา้ท่ีใสนิ่งในสระซึง่อยูด้่านหน้าวงั  นบัทัง้ต้นเสาจริงและเงา

ท่ีสะท้อนอยูใ่นผืนนํา้อีก 20 ต้นรวมเป็นเสา40ต้นตามความหมายของช่ือพระราชวงั  ในห้องโถงด้านใน

ของเชเฮลโซตนุ มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพท่ีมีช่ือเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจํายคุซา

ฟาวิด สว่นรอบๆ ตวัวงันัน้ร่มร่ืนไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยท่ีอยูร่ายรอบ  จงึถือเป็นต้นแบบของสวนแบบ

เปอร์เซียท่ีสวยงามอีกแห่งหนึง่  

จากนัน้นําท่านชมมัสยิดอิหม่ามImam Mosque ตัง้อยูป่ลายสดุทางด้านทิศใต้ของจตัรัุส  เป็นหนึง่ใน

มสัยิดท่ีย่ิงใหญ่และสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก  เร่ิมสร้างในปี 1611 สมยักษัตริย์ชาห์อบับาสท่ี 1 และ

เสร็จสมบรูณ์ในอีก 4 ปีตอ่มา  นอกจากขนาดท่ีใหญ่โตโอฬารแล้ว ยงัเป็นมสัยิดท่ีมีองค์ประกอบทางด้าน 

สถาปัตย์ท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศอหิร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหมึาท่ีสร้างคร่อมกนัเป็นสองชัน้

ขนานกนัตลอดทกุตารางนิว้  ซึง่มีผลตอ่การระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้ นําสวดให้แผ่ออกไป

จนได้ยินอยา่งชดัเจนในทกุซอกทกุมมุของมสัยิดโดยไมต้่องใช้ไมโครโฟน 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําท่านชมพระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace สร้างขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นท่ีประทบั

ของกษัตริย์ชาห์อบับาสท่ี 1 ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกของจตัรัุสอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 ชัน้ท่ีใช้ไม้และอิฐเป็น

วสัดุหลกัในการก่อสร้างบนชัน้ 3 ของพระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตรัุส

อิหมา่มสําหรับพระมหากษัตริย์และพระ ราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบัน

กลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมมุสงูท่ีสวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมมุและทุกอย่างท่ีอยู่บนจตัุรัสได้

อย่างชดัเจน จากนัน้เข้าชมมสัยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึง่เป็นมสัยิดเฉพาะองค์

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์เท่านัน้ท่ีจะเข้ามาทําการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อบับาส

ท่ี 1 ระหว่างปี 1602-1619  ขึน้ช่ือว่าวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีโดม

ประธานซึง่อยูต่รงกลางห้องโถงใหญ่ จากนัน้ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิง้ตามอธัยาศยั เลือกซือ้ของฝาก บริเวณ 

บาซาร์ รอบๆจนถงึเวลานดัหมายจากนัน้เท่ียวชมสะพานสะพานคาจ ู(Khaju Bridge) เป็นสะพานท่ีสร้าง

ข้ามสองฝ่ังของแม่นํา้สาย เดรู๊ดโดยกษัตริย์ ซาห์อบับาสท่ี 2 แห่งราชวงศ์ ซาฟาวิด เม่ือปี ค.ศ. 1650  เป็น

สะพานท่ีสร้างสองระดบั โครงสร้างตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลบัพลาท่ีประทับสําหรับการ

เสด็จประทับชั่วคราว ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่ก่ึงกลางบนชัน้ท่ีสอง สะพานแห่งนีเ้ม่ือปี ค.ศ.1650 

สะพานแห่งนีย้งัสร้างเพ่ือกกัเก็บนํา้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Shahzad Restaurant 

   พกัท่ี KOWSAR HOTEL ESFAHAN ระะดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองอิสฟาฮาน 

วันที่ห้าของการเดนิทาง อะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน 

06.00 น. บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าท่ีของโรงแรม 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.00 น.  นําท่านเดินทางจากเมืองเตหะรานสู่หมู่บ้านโบราณท่ีอยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กบับริเวณท่ีเรียกว่า

ยอดเขาคาคาสซึ่งมีความสงูถึง 3,899 เมตร นั่นก็คือหมู่บ้านอะบียาเนห์นั่นเอง (Abyaneh Village) 

หมู่บ้านแห่งนีอ้ยู่ห่างจากเมืองอิศฟาฮาน ประมาณ 2.45 ชัว่โมง โดยทางรถยนต์แต่ยงัอยู่ในเขตจงัหวดัอิศ

ฟาฮาน ถึงแล้วให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของหมู่บ้าน ซึ่งเช่ือว่ามีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดล้อมไป

ด้วยธรรมชาติอนัสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดรู้อน ชาวบ้านท่ีน่ีแต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์

ไม่เหมือนใครและเช่ือว่าเป็นชนชาติท่ีสืบเชือ้สายมาจากพวก อีลาไมท์  ในอาณาจกัรอีแลมซึ่งเก่าแก่ราวๆ 

สามพนัปีมาแล้ว แต่ปัจจุบนัคนเหล่านีคื้อชาวอิหร่านตามกฎหมายและนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกบั

ชาวอิหร่านทัว่ไป  พดูภาษาพืน้เมืองฟาซีเช่นเดียวกบัคนพืน้ราบโดยไม่ผิดเพีย้น ลกูหลานของชาวบ้านท่ีน่ีมี

สิทธ์ิเท่าเทียมกบัเด็กๆชาวอิหร่านในเมืองตา่งๆ  ท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลตัง้แต่อนบุาลจนกระทัง่
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มธัยมหรือแม้แตร่ะดบัอดุมศกึษาหากพวกเขาต้องการจากหมู่บ้านอะบียาเน่ห์ เดินทางสู่เมืองคาชาน ซึง่อยู่

ถดัไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชัว่โมง (บริการอาหารวา่งบนรถ) 
 

 

 

 

 
 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองคาชาน ท่ี SetarehSeilk Restaurant 

14.30 น  ชมคฤหาสน์เศรษฐีช่ือ Borujerdi  Ancient  Houseท่ีมีมาตัง้แต่ยคุท่ีเมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทาง

การค้าในอดีตสมยัราชวงศ์ซาฟาวดิปกครองเปอร์เซีย(ศตวรรษท่ี 16-17) ให้ท่านได้เก็บภาพ ความงาม ของ

คฤหาสน์ แห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomeini International Airport ซึง่อยู่ห่างจาก

เมืองคาชานขึน้ไปทางเหนือประมาณ 2.30 ชัว่โมงตามถนนซปุเปอร์ไฮเวย์สายเหนือ 

 

 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหาร ค่ํา ณ สนามบินก่อนการเช็คอิน 

22.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG-528 

วันที่หกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

06.55น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞    ₪∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

 
                 อัตราค่าบริการ พกัโรงแรมระดับ 4+5 ดาว 
ผู้ใหญ่ พกั ห้องละ 2 ท่าน / ท่านละ 59,900.- 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม 44,900.- 

พกัห้องเด่ียว กรณีเดินทางท่านเดียว เพ่ิม 10,000.- 
 

ช่วงเวลาที่แนะนํา ต.ค. – พ.ย. ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็น บรรยากาศสวยมากๆ 
   ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหมิะ อากาศหนาวไม่มาก บรรยากาศสวยมากๆ เช่นกัน 
   มี.ค. – ต้น พ.ค. ฤดูใบไม้ผลิ อากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศสวยไปด้วยดอกไม้ 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเป็นหมูค่ณะ - คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการ 

คา่อาหารตามรายการ   -  ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการ    

คา่ภาษีสนามบินตามรายการ  -  ค่ารถ-รับสง่และนําเท่ียวตามรายการ   
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คา่ธรรมเนียมวีซา่    -  ค่ามคัคเุทศก์ชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก 

คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, คา่รักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน 5 USD /ต่อคน/ตอ่วนั หรือประมาณ 2,000 บาท / ตอ่ท่าน / หวัหน้าทวัร์ แล้วแตค่วามพงึพอใจ 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหารท่ีสัง่เอง, คา่เคร่ืองด่ืมพเิศษ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่, คา่ภาษีหกั ณ ท่ี  

จ่าย ฯลฯ 

3. คา่สมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกิน 30 กก. 
 
การจองและชาํระเงนิ 
- กรุณาชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง  

- กรุณาชําระสว่นท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั ช่วง LOW SEASON / 45 วนั ช่วง HIGH SEASON   

- กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดนิทางเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย  30 วนั  โดยจดัสง่สําเนาหน้า

พาสปอร์ตท่ีชดัเจนและสมบรูณ์ และ ครบถ้วน พรอ้มสําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน  
 

การยกเลิก 

- ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 45 วนั หกัค่ามดัจํา 5,000 บาท 

- ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 20-44 วนั ไมค่ืนมดัจํา 10,000 บาท) 

- ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-19 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 

- ผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จ่าย 100% 
 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ืองมาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง อบุตัิเหตภุยั

ธรรมชาติปัญหาการจราจร การลา่ช้า หรือยกเลิกเท่ียวบิน แตเ่ราจะแก้ไขให้ดีท่ีสดุ 

- สถานฑตูเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมค่ืนทกุกรณี)  

- สงวนสิทธ์ิไมข่ายแก่บคุคลท่ีสงสยัว่าจะลกัลอบไปทํางานในตา่งประเทศ 

- เป็นทวัร์โปรโมชัน่ ไมมี่กระเป๋าเล็กสมนาคณุ 

- ท่านสามารถ นําบตัรเครดติ เชน่ VISA, MASTER ไปใช้ได้เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ เท่านัน้ 
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กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประกอบการทาํวีซ่าประเทศอิหร่าน 
(เอกสารของคุณ  ……………………………………..……………………………...…………………….) 

 

1.  หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายใุช้งานเหลอืมากกวา่ 6 เดือน( ถ่ายสีหน้าพาสปอร์ตพร้อม สาํเนาทะเบียนบ้าน 

     บตัรประชาชน /รูปถ่าย 1 นิว้คร่ึงเท่านัน้ 3 รูป (กรณีให้เจ้าหน้าท่ีไปรับเอกสารหรือท่านจดัสง่ทางไปรษณีย์) 

หรือสแกนสีขนาดความคมชัด 300 หน้าพาสปอร์ต +รูปถ่าย กรณีส่งอีเมล์ 
 

2. ช่ือบิดา........................................................ช่ือมารดา.......................................................................... 

3. ท่ีอยูปั่จจบุนั......................................................................................................................................... 

4. ช่ือสถานท่ีทํางาน/บริษัท......................................................ตําแหน่ง..................................................... 

    ท่ีอยู.่..................................................................................................รหสัไปรษณีย์   ......................... 

    เบอร์ติดตอ่..................................................... มือถือ  .......................................................................... 

    สมรสกบั นาย/นาง................................................... สญัชาติ    ............................................................ 

5. ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศอิหร่านหรือไม.่................... เม่ือ.................................................................. 

 

หมายเหตุ  หน้าพาสปอร์ตถ่ายสีแบบชดัเจน / รูปถ่ายขนาด 1 นิว้คร่ึง เท่านัน้ 3 รูป / ทะเบียนบ้าน  

บตัรประชาชน หรือ นามบตัร สง่หลงัจากการจองทวัร์ภายใน 1 สปัดาห์ 
 

 
 
 
 

 


