
 

 

 

 

 

 

        ราคาโปรโมช่ัน 54,900 บาท เท่านัน้ !! 

                 จองด่วนภายใน 31 ธันวาคม 2561  
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    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอรเ์ซียดินแดนท่ีได้
ช่ือว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าไทกริส และยูเฟรตีส ซ่ึงอยู่ในประเทศอิรกัและอิหร่านใน

ปัจจุบนั ในอดีตจกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเช้ือชาติเผ่าพนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแมน่ ้าสินธุในเอเชีย ไปจรด

ทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปตใ์นอฟัริกา 

     ท่องเท่ียวชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเปอร์เซีย ซ่ึงเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับ เมืองหลวง

เตหะรานท่ีสวยงามเป็นอนัดับหน่ึง และชีราช ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบัส่ี และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ท่ีมีความ

สวยงามเป็นอนัดบัสาม 

 

ก าหนดการเดินทาง 

12 – 20 เมษายน 2562222210 59,900.-  54,900.- 

17 -  25 พฤษภาคม 256222221011 59,900.-  54,900.- 

21 -  29 มิถุนายน 256222221011 59,900.-  54,900.- 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 22.35 – 03.45 (+1) 
วนัท่ี 2  เตหะราน อาหว์าซ THR – AWZ EP 832 19.25 – 20.40 
วนัท่ี 8 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25 (+1) 

 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ - เตหะราน   

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน มาฮานแอร ์ชั้น 4 แถว S ประต ู8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดย สายการบิน มาฮานแอร ์เที่ยวบินที่ W5 
050 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เคร่ืองบิน) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่ 2 เตหะราน – อาหว์าซ  

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร จากน้ัน น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั 

 

พกัท่ี ENGHELAB HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เตหะราน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของประเทศ ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบรช์ ท่ีพาดผ่านจากทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณหน่ึง

พนัเมตร ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆ และไดถู้กพฒันา

ใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกตน้ไมใ้หดู้สวยงามมาโดยตลอดทุกรชั

สมยั  
น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีช่ือเสียง
ซ่ึงไดเ้ก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนั

ไวท่ี้น่ี และท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงของเคร่ืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไป

ถึง 2,600 ปี พรอ้มกนัน้ันยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรเปอรเ์ซียใน
อดีตอีกดว้ย 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือ

พระราชวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยู่กลางเมือง เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ี

เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งขึ้ น

ตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าสพ์ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริย์

คาริม ข่าน ซานด ์และกษัตริยอ์ะกา โมฮัมตข์่าน กอจาร ์ซ่ึงไดเ้ลือกเตหะราน

เป็นเมืองหลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม พิพิธภณัฑพ์รม (Carpet Museum) ตั้งอยู่กลางกรุง

เตหะราน เป็นพิพิธภัณฑท่ี์มีการก่อสรา้งรูปทรงทันสมยัและมีช่ือเสียง ภายใน

อาคารไดถู้กตกแต่งแบบสมยัใหม่และเป็นระเบียบ ท่ีแห่งน้ีไดถู้กเก็บสะสมพรม

จากท่ีต่างๆในอิหร่าน น ามารวมกันไวท่ี้น่ี ซ่ึงมีทั้งพรมผืนเล็ก และใหญ่สุด

ต่างๆกัน และท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจมากท่ีสุดก็คือ ลวดลายและเลียนแบบพรมผืน

แรกของโลกท่ีขุดคน้พบโดยนักโบราณคดีชาวรสัเซียท่ีเมืองพาซิลิก (Pazyryk)                       
ซ่ึงพรมน้ีไดใ้ชห้่อศพอยู่ และต่อมาจึงไดต้ั้งช่ือว่า พรมพาซิลิก จากการตรวจ 

สอบอายุโดยใชร้งัสี พบว่าพรมผืนน้ีมีอายุเก่าแก่และมากกว่า 2,000 ปีมาแลว้
และเป็นการถักทอจากลวดลายของชาวเปอรเ์ซีย จากหลกัฐานดังกล่าวไดบ้่ง                        

ใหเ้ห็นวา่ มีการทอพรมในอิหร่านไมต่ า่กวา่ 2500 ปีมาแลว้ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
14.00 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) 

สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแลรกัษาและการบริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติ

ของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดับ อญัมณี เพชร

พลอย ไขมุ่ก อนัล ้าค่ามากมายเกินกวา่จะประมาณราคา ซ่ึงมีของท่ีส าคญัต่างๆ 

หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพูท่ี
เม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน ้าหนักถึง 182 การตั  
ลกูโลก (Global of Jewel) ท่ีประดบัดว้ยอญัมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ช้ิน ซ่ึง
มีน ้าหนักประมาณ 18,200 การตั พระราชบลัลงักฯ์ (Naderi Shah Throne) 
เป็นของกษัตริยน์าเดรี ซาห์ ท่ีทรงสัง่ใหส้รา้งมีความสูง 2.25 เมตร ประดับ

ดว้ยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ช้ิน มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซ่ึงท าขึ้ น
ในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ท่ีขึ้ นครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834 ท า

ดว้ยไข่มุกและอญัมณีท่ีมีค่าอีกมากมายรวมแลว้มีน ้าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎ
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ปาห ์ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกท าข้ึนในปี ค.ศ.1925 ตอนท่ีขึ้ นครองราชยแ์ละ
นอกจากน้ันยงัมี เคร่ืองประดบัต่างๆ อีกมากมายท่ีสุดจะประเมินค่าฯ  
 

16.00 น. น าท่านออกเดินทางไปสนามบินเมราหบ์ดั เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร ในสนามบิน  
18.50 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่เมืองอาห์วาซ โดยสายการบิน Iran Aseman 

Airlines เท่ียวบินท่ี EP-832 

 

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาห์วาซ/เมืองอาวาซ  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและ

ศูนยก์ลางการปกครองของจังหวดัคูเซสถาน ท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้

ของประเทศ อยู่บนท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาซาโกรซ ท่ีพาดผ่านทางด้าน

ตะวนัตกเฉียงเหนือลงสู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้

 

พกัท่ี NEYSHEKAR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อาหว์าซ 

วนัที่ 3 อาหว์าซ-ชูสห-์เดซฟูล-ชูสหต์าร-์อาหว์าซ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองชูสห ์(Shush) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. 

 

 เมืองชูสหใ์นอดีตก็คือ เมืองซูซ่า (Susa) ซ่ึงเคยเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัของ
อาณาจักรเปอร์เซียโบราณ ซ่ึงมีพวกอีลาไมท์ในสมัยท่ีเรืองอ านาจไดต้ั้งเป็น

อาณาจักรขึ้ นมา และมีเมืองซูซ่าเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง 

นอกจากน้ัน เมืองซูซ่ายงัเป็นหวัเมืองท่ีส าคญัในการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ 

ในการเดินทพัเพ่ือไปยงัดา้นตะวนัตก  
 
ใหท่้านไดช้ม ซากโบราณสถาน จากการท่ีไดม้ีการขุดคน้ทางดา้นโบราณคดี 

ท าให้รู ้ได้ว่าเมืองน้ีเคยมีประชากร อาศัยอยู่ในสมัยเมื่อ 4,000 ปีก่อน

คริสตกาล ในปี 645-640 ก่อนคริสตกาล กษัตริยข์องพวกอสัซีเรียน อซัเซอร์

บานิพาล ไดบุ้กเขา้ท าลายเมืองซูซา และหลงัจากน้ันเมื่อราชวงศ์อะคาเมนิดส์

ไดข้ึ้ นปกครองอาณาจักรเปอรเ์ซีย กษัตริยด์าริอุสมหาราช ก็ไดท้ าการพฒันา

ปรับปรุงเมืองน้ีขึ้ นมาโดยมีการสรา้งพระราชวงัต่างๆ พระราชวงัอะพาดาน่า 

(Apadana Palace) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาพรอ้มกับการเมืองเปอรเ์ซโพลิส โดย

กษัตริย์ดาริอุสมหาราชในราวปี 522-486 ก่อนคริสตกาลใหเ้ป็นท่ีพักและ

รบัรองผูท่ี้มาเยือน ในปี 330 ก่อนคริสตกาล หลงัจากราชวงศ์อะคาเมนิดสไ์ด้

ส้ินสุดลง อเล็กซานเดอรม์หาราชท่ีรบชนะก็ไดข้ึ้ นมาปกครอง และเมืองซูซาก็

เป็นส่วนหน่ึงแห่งอาณาจกัรของราชวงศซี์ลิวซิด แต่ต่อมาอีกประมาณ 8 ปีพวก

ปารเ์ทียนก็ไดเ้ขา้มาครอบครอง และก็ต่อเน่ืองไปถึงรชัสมยัของราชวงศ์ซัสซา

นิด ซ่ึงไดจ้ดัการรวมเมืองซูซ่าใหเ้ป็นเมืองหลวง ในปี ค.ศ.310-379 ระหว่างท่ี

กษัตริยช์าเปอร์ ท่ี 2 ขึ้ นครองราชย ์เมืองน้ีไดม้ีความส าคัญทางดา้นศาสนา

คริสตแ์ละก็ศาสนาของพวกยิวดว้ย จนกระทัง่ถึงในสมยัของพวกมองโกล เมืองน้ี

ก็ไม่มีบทบาทท่ีส าคัญจนถึงราชวงศ์ซานด์ จากน้ันในปี ค.ศ.1852 พวกนัก

โบราณคดีไดม้ีการเขา้มาส ารวจขุดคน้ส่ิงของโบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าทางดา้น

ประวติัศาสตรม์ากมาย 

 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑซู์ซ่า (Susa Museum) เป็นสถานท่ีท่ีไม่ใหญ่มากนัก 
แต่มีส่ิงของโบราณท่ีน าออกแสดงเป็นส่ิงของในยุคของอาณาจกัรอีลาไมทท่ี์นัก

โบราณคดีไดขุ้ดคน้พบ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เซรามิคส์ เงินทองของมีค่าท่ี

ส าคัญ คือ หัวววัคู่ท่ีมาจากวงัอะพาดาน่า  สิงโตท่ีต่อสูก้ับเฮอร์คิวสิส และ

เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเป็นสญัลกัษณต่์างๆหลายอยา่ง 

 

 น าท่านไปชม ที่ฝังศพของดาเนียล (Tomb of Daniel) ซ่ึงเป็นชาวยิวผูท่ี้อาศยั  
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อยู่ในเมืองซูซ่า และในระหว่างท่ีถูกกกัขงัโดยพวกบาบีโลนในราวศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสตกาล ไดท้ าการเขียนเร่ืองราว ดว้ยการกล่าวถึงเมืองซูซ่าในพระคมัภีร ์
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองเดซฟูล (Dezful) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียง 

เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 35 กม. 
 
เมืองเดซฟูล ตั้งอยูบ่ริเวณริมแมน่ ้าเดซ เป็นบริเวณพ้ืนท่ีทางดา้นประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่าโบราณท่ียอ้นหลงัไปประมาณ 4000 ปี

ก่อนคริสตกาล  
                      
น าท่านไปชมความเป็นอยู่ของชาวคูซ และสะพานท่ีใชข้า้มแม่น ้าเดซท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นในศตวรรษท่ี 4 ในสมยัของกษัตริยช์าปูร ์ท่ี 1 แห่งราชวงศซ์ัสซาเนียน ท่ีมี

ความยาวประมาณ 410 เมตร นอกจากน้ันยังมี เขื่อนท่ีมีความสูงถึง 203 

เมตร ซ่ึงเขื่อนน้ีมีความส าคญัในดา้นการเกษตรของจงัหวดั 

 

 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองชูสหต์าร ์(Shushtar) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยการ
สรา้งระบบดว้ยการเคล่ือนไหลของน ้า ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราชวงศซ์สัซาเนียน และ

ไดถู้กขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2009 

 

 น าท่านไปชม โชกา ซานบิล (Chogha Zanbil) ซ่ึงเป็นโบราณสถานในสมยั
ของพวกอีลาไมท์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาดว้ยสถาปัตยกรรม

และอยู่นอกดินแดนของเมโสโปเตเมีย ถูกก่อสรา้งขึ้ นประมาณ 1250 ปีก่อน

คริสตกาล โดยกษัตริยอ์นัทาสห-์นาพิริชา เป็นวิหารท่ีมีความสูงถึง 5 ชั้น สรา้ง

ดว้ยอิฐสีแดงกอ้นใหญ่ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีสิงสถิตของพระเจา้ผู้ยิ่งใหญ่อินชูชีนาค 

(Inshushinak) แห่งเทือกเขา 

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองอาหว์าซ  
19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/ โรงแรม  
พกัท่ี NEYSHEKAR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อาหว์าซ 
วนัที่ 4 อาหว์าซ – ยาซูจ  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองยาซูจ (Yasooj) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทาง

ห่างประมาณ 430 กม. 
 

 ยาซูจ เป็นเมืองท่ีส าคญัและศูนยก์ารปกครองของจงัหวดัโคหกิ์โลเยห ์ ตวัเมือง

ยาซูจตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสูงซ่ึงมีอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก

และตามยอดเขาจะมีหิมะปกคลุม และพ้ืนท่ีส่วนมากจะไดร้บัน ้าฝน ท าใหต้าม

หุบเขาต่างๆเกิดเป็นป่าท่ีเขียวชอุ่ม จึงท าใหพ้ื้นดินมีความชุ่มช้ืนตลอดทั้งปีและ

เมืองยาซูจจึงเต็มไปดว้ยป่าไมท่ี้เขียวขจี 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ใหท่้านไดช้มความสวยงามของเมืองท่ีในอดีตก่อนคริสตกาลประมาณ 330 ปี 

หลังจากท่ีอเล็กซานเดอร์แห่งมาเซโดเนียได้มีชัยชนะต่อกองทัพของพวก

เปอรเ์ซียท่ีบริเวณ กวักาเมลาในปี 331 ก่อนคริสตกาล ก็ไดเ้คล่ือนทัพเขา้ยึด

ครองเมืองบาบิโลเนียนและอีลอม และไดว้างแผนท่ีจะบุกเขา้ยึดเปอรเ์ซียก่อนท่ี

ฤดูหนาวจะเร่ิมขึ้ น โดยใชเ้สน้ทางเดินทพัท่ี เรียกว่า ถนนหลวง (Royal Road) 
เพ่ือจะเขา้ท าลายเมืองหลวงเปอร์เซโปลิส กองทัพของอเล็กซานเดอร์ไดข้า้ม

แม่น ้ า ขา้มภูเขาจนกระทัง่มาถึงท่ีราบสูงยาซูจ  จึงได้เร่ิมตั้งกองก าลังเพ่ือ                     

เตรียมพรอ้มในการท่ีจะบุกเขา้ไป และสถานท่ีแห่งน้ี ก็เป็นส่วนท่ีส าคญัในการ

ตั้งรบัขา้ศึกของแม่ทพัเปอรเ์ซียท่ีมีช่ือว่า อะริโอบารซ์าเนส (Ariobarzanes) ซ่ึง
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เป็นผูท่ี้ปกครองดินแดนส่วนน้ี และไดส้รา้งช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างดีเยี่ยม

ในการต่อสูป้้องกนัหวัเมืองจนกระทัง่เสียชีวิต   

 น าท่านไปชม หมู่บา้นทงัอี เมอเรียน (Tange Merian Valley) ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ท่ีมีแม่น ้าเคอร์ซานไหลมาจากภูเขาผ่านลงมาทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ยาซูจ จึงท าใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความชุ่มน ้าและมีอากาศท่ีเหมาะกบัการเพาะปลูก

พืช หลงัจากท่ีแมน่ ้าไหลลงมาโดยผ่านซอกเขา ท าใหม้ีการกกัเก็บน ้าเอาไว ้
ใชป้ระโยชน์ตามหมูบ่า้นต่างๆ    

 

 จากน้ัน น าท่านไปชมความสวยงามของ เทือกเขาซากร๊อซ ท่ีเรียกว่า เดน่า 

(Dena) ซ่ึงมีความยาวประมาณ 80 กม.และความกวา้งโดยประมาณ 15 กม.
ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีกั้นพรมแดนของจงัหวดัอีสฟาฮาน โคห์กิลูเยห ์และ โบเยอร์-

อาหห์มดั ซ่ึงเทือกเขาเดน่าน้ีมียอดเขาอีก 40 ยอดท่ีมีความสูงถึง 4,000 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล 

 

19.30 น.             รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี PARSIAN AZADI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ยาซูจ 
วนัที่ 5 ยาซูจ – ชีราซ  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองชีราซ (Shiraz) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทาง

ห่างประมาณ 180 กม. 
 

 น าท่านชม เมืองชีราซ (Shiraz) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง
ของจังหวัดฟาร์ส ตั้ งอยู่ทางด้านใต้ของเทือกเขาซาโกรซ  อยู่สู งเหนือ

ระดับน ้ าทะเล ประมาณ 1,500 เมตร เมืองน้ีมีความส าคัญต่อชาวอิหร่าน 

เพราะในอดีตเป็นตน้ก าเนิดของชาวเปอรเ์ซีย และยงัเป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุด

ท่ีมีศูนยก์ลางการปกครองอยูท่ี่เปอรเ์ซโพลิส ของเปอรเ์ซียโบราณ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีช่ือว่า Nasir al Molk 

Mosque ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคัญท่ีสุดของอิหร่าน

ตอนใต ้เอกลกัษณข์องสุเหร่าน้ี คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองสีชมพ ู

ถูกสรา้งขึ้ นโดย มีรซ์า ฮาซาน อลี นาซีร ์อลัมอลค์ ในปี ค.ศ.1876 และส าเร็จ

เรียบรอ้ยในปี ค.ศ. 1887 

 

 น าท่านไปชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนท่ี

สวยงามราวกับสวนสวรรค ์เป็นสวนท่ีตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดับและไมย้ืน

ตน้หลากหลายชนิด เป็นการจดัสวนแบบเปอรเ์ซียท่ีงดงามยิ่ง ภายในสวนยงัมี

ต าหนักเก่าของผูป้กครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร(์Qajars) สรา้งโดย ข่าน

โมฮัมหมัด อาลี เมื่อต้นศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงท้ิงร่องรอยแห่งความสวยงามไว ้

จนกระทัง่ปัจจุบนั 

 

 น าท่านชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีมีความ
สวยงามอีกแห่งของชีราช ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1879 และเรียบรอ้ยในปี                   

ค.ศ.1886 เพ่ือใหเ้ป็นท่ีพ านักของแขกต่างเมืองท่ีมาเยี่ยมเยือน แต่ต่อมาก็ได้

กลายเป็นท่ีพกัของเจา้เมืองในราชวงศ์กอจาร์ในอดีต ซ่ึงภายในทางเขา้ไดถู้ก

ตกแต่งดว้ยกระจกช้ินเล็กๆ ดว้ยฝีมือท่ีสวยงาม และหอ้งต่างๆท่ีอยู่รอบดา้นก็ได้

มีการตกแต่งดว้ยกระจกสีท่ีบานหน้าต่างอีกดว้ย   ส่วนอีกดา้นหน่ึงท่ีอยู่บริเวณ
ขา้งๆกนั ยงัมีการตกแต่งภายใน และมีพิพิธภณัฑหุ์่นขี้ ผ้ึงของบุคคลท่ีส าคญัใน

อดีตของเปอรเ์ซีย 

 

 น าท่านไปชม ที่ฝังศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซ่ึงมีช่ือเต็มว่า ซมัซุด
ดิน มฮูมัหมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกท่ีมีช่ือเสียง เกิดท่ีเมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 

และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีท่ีได้
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ความไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้ าง่ายๆขึ้ นมาใหเ้ป็นคติ

สอนคนใหเ้ป็นคนดี อนุสรณส์ถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสรา้งไดถู้กสรา้ง

ขึ้ นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพ่ือใหเ้ป็นท่ีร าลึกถึงคุณงามความดีของท่าน 

 น าท่านไปชม ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ท่ีคาริม ข่านไดส้ัง่ใหส้รา้ง
ท่ีพกัอาศยั และเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานขึ้ นท่ีใจกลางเมือง ท่ีพกัอาศยัน้ีถูก

ออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพ้ืนท่ีประมาณ 12 ,800 ตรม. มีก าแพง
ลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ภายในยงัตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้พ่ือใหม้ีความร่มร่ืน 

 

 ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝากท่ี ตลาดวากิลบาซาร ์(Vakil 
Bazaar) เป็นตลาดบาซารท่ี์ตั้งอยู่ในบริเวณดารบ์ อี ชาหซ์าเดห ์ซ่ึงอยู่ใกลก้บั
มสัยิดวาคิล ภายในจะมีสินคา้หลายอยา่งรวมทั้งเคร่ืองเทศต่างๆ มากมาย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ชรีาส 
วนัที่ 6 ชีราส – เปอรเ์ซโพลิส – อีสฟาฮาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินไปยงั เมืองมารพ์ดาสท  ์ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นท่ีตั้งของ นครเปอรเ์ซโพลิส 

(Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลางท่ียิ่งใหญ่ของ
อาณาจกัรเปอรเ์ซีย และไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979                
ใหท่้านไดช้มโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุสมหาราชก่อนคริสตกาล

ประมาณ 520 ปี จนถึงรชัสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเติม

มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางท่ี

ประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรัพยส์มบัติ ท่ีเก็บส่ิงของมีค่า

ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทพั 
ของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม 

 

 จากน้ัน น าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรอี์กแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น

สุสานท่ีฝังศพของกษัตริย ์4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ใหท่้านไดช้ม

สถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลกับนผาหินและท่ีส าคญัเป็นสุสานของษัตริย ์                    

ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริยอ์งคต่์อๆมาอีก 3 พระองค์ ซ่ึงเคยปกครองนครเปอรเ์ซ

โพลิสมาก่อน 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมืองหลวงและ

ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางดา้นตะวันตก ระยะทางห่าง

ประมาณ 250 กม. 

 

 น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมัง่
คัง่ด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุก

ดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซีย การประดิษฐ์อกัษรภาพอิสลามอนัแสน

วิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย 
 

 

 น าท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซ่ึงถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ี
ไม่เคยพบเห็นในท่ีใดมาก่อน ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์าห ์อบั

บาสท่ี 2 ท่ีมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพ่ือส าหรับขา้ม

แมน่ ้าซายนัเดห ์ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นดว้ย 
 
จากน้ันน าท่านไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ี ข่าน หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึง

 



 

8 
 

วา่ ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานท่ีถูกสรา้งในสมยักษัตริยช์าห ์อบับาสท่ี 
1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซ่ึงถูกสรา้งใหเ้ป็น

สะพานท่ีมีความสวยงามส าหรับขา้มแม่น ้าซายนัเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร 

และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่ง

เป็นทางเดินท่ีสวยงามและฐานดา้นล่างถูกสรา้งเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัท่ี PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อสีฟาฮาน 

วนัที่ 7 อีสฟาฮาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.30 น. น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมัง่
คัง่ด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุก

ดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซีย การประดิษฐ์อกัษรภาพอิสลามอนัแสน

วิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย 
จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงัชุมชนของชาวอารเ์มเนียน ชมความสวยงาม

ของวิหารแวงค ์(Vank Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวอารเ์มเนียนท่ีนับถือ

ศาสนาคริสต์ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของ

ยุโรปและของเปอรเ์ซีย พรอ้มกบัชม พิพิธภณัฑข์องโบสถ ์ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบั

หนังสือฯ เคร่ืองแต่งกาย ประวติัศาสตรค์วามเป็นมา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การ

แกะสลกัตวัอกัษรบนเสน้ผม 

 

 น าท่านไปชม พระราชวงัเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 
เสา ซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระ

น ้าหนา้วงัจะเป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก 

ช่ือ ชีคห ์บาไฮ พื้ นท่ีของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหน้ามีสระน ้า

มีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตัวพระราชวงั 2 ชั้นสูง 15 

เมตร มีการแกะสลกัลวดลายประตูหน้าต่างท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวน

ดอกไมท่ี้เขียวชอุ่มเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นท่ี

ตอ้นรบัพระราชอาคนัตุกะ ซ่ึงต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษัตริยช์าห ์อบับาส ท่ี 2 

และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชมความสวยงามของ พระราชวังฮัสท ์เบเฮสท ์(Hasht 
Behesht Palace) ซ่ึงหมายถึง วงัท่ีเป็นเหมือนสวรรคถู์กสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1660 ในยุคของกษัตริยช์าห ์สุไลมาน วงัน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นตามแบบเทคโนโลยีท่ี
เหนือกว่า ชั้นท่ี 2 ของหอ้งต่างๆไดถู้กตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยสีของปูนปาส 
เตอรพ์รอ้มกบัแกะภาพลวดลาย ซ่ึงต่อมาในยุคของราชวงศ ์กอจาร ์ฟาทห ์อาลี 

ชาห์ ไดใ้ชเ้ป็นท่ีพักส าหรับนางสนมท่ีโปรดปรานมากท่ีสุด 8 คนก็เลย ไดช่ื้อ
ใหมว่า่ พระราชวงัแห่งสวรรคช์ั้นแปด (Eight Paradises Palace) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ัน น าท่านไปชม จตัุรัสอิหม่าม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่น

กว่าตารางเมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 

510 เมตร ซ่ึงมีสถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง

จัตุรัสแห่งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีส าคัญในดา้นกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล 

นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   

 

 

 

 

  ชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของ

กษัตริย ์ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพ่ิมเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงแต่ละ
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ชั้นไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน 

พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีประทบัและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุด

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี   

 ชม มสัยดิชีคห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสรา้งโดยชาห ์ 
อับบาสท่ี 1 เช่นเดียวกันซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่าน้ัน 

โดยเฉพาะตวัโดมซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ    

 

 ชม มสัยดิอิหม่าม(Imam Mosque) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่ง  
หน่ึงของโลกถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 

โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ท่ีมีความสูงประมาณ 

40 เมตร  ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซ้ือของฝากต่างๆท่ีบริเวณ

จตุรสัแห่งน้ี 

 

 อิสระใหท่้านไดช้อ๊ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาดบารซ์าร ์บริเวณอิหมา่มสแควร ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัท่ี PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อีสฟาฮาน 

วนัที่ 8 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห-์คาชาน-เตหะราน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาชาน (Kashan) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ
อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามและอุดมสมบรูณ ์ 
ระหว่างทาง ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ หมู่บา้นแอบยาเนห ์(Abyaneh 
Village) ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งอยู่
บนเนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใชอิ้ฐดินดิบเป็น

วสัดุในการสรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16-18 

เมื่อสมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซ่ึงต่อมาไดร้บัเอาศาสนา

อิสลามเขา้มา และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามใน

ทะเลทราย หรือท่ีเรียกว่า โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พนัธุ์

ดอกไมต่้างๆ 

 

 น าท่านไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีอยู่ติดกบัท่ีราบเชิงเขา
ซาโกรซ ถูกสรา้งขึ้ นในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบใหเ้ป็น

สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน ้ าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติซ่ึงมีความดันจากน ้าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลังน ้ าท่ีไหลไปตามท่อ

ต่างๆ และไหลไปหล่อเล้ียงตน้ไมต่้างๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอนัสวยงาม

ท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ชั้นส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้าและอบไอ

น ้า 

 

 

 

 

 จากน้ันไปชม โบรูเจอรด์ี เฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือ

คฤหาสน์หลงัน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยพ่อคา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ช่ือว่า ฮัจ 

เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรูเจอร์ดี 

บา้นหลงัน้ีไดถู้กสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 18 ปี 

ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมีลกัษณะ

เป็นช่องลมเพ่ือใหอ้ากาศได้ถ่ายเทและหมุนเวียน อีกทั้งยังท าการตกแต่ง

ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปูนป้ันและทาสีใหม้ีความสวยงามตามแบบ

ลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย   

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั กรุงเตหะราน ซ่ึงอยู่ห่างประมาณ 

200 กม. 
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ค า่ น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินโคไมน่ี เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 
รบัประทานอาหารค า่ ระหวา่งทาง (อาหารกล่อง/แซนดว์ิช) 

 

22.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051   

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ  
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ  

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไมม่ีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียม
ไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุด
สุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน :  ราคาน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทาง 10 คนข้ึนไป 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 

          54,900.- 

             

            9,500.- 

           

 

 

 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตัว๋

เคร่ืองบินภายใน ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
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 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่าทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนกังานบริการ ท่านละ 56 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็น 27 ดอลลาร ์ตลอดทริป หรือ
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั 

 

 คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวี ซ่าท่ียื่นและตั ๋ว
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50% 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2 ใบ 
3. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข ้าเมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง
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บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี

นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้

เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ท่าน 
 การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่

วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


