
 
[เที่ยวอิหร่าน ULTIMATE IRAN 

 

www.plan-travel.com        Tel: 02-417-2199        E-mail: plan@plan-travel.com        (IRA-UM8D-W501)                   Page 1 of 12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมเท่ียวอิหร่านท่ีแตกต่าง ส าหรบันักท่องเท่ียวตวัจริง 

 เที่ยวอิหร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ช ้า กบัเสน้ทางลดัเลาะเทือกเขา ที่สวยงามใหบ้รรยากาศแบบสวสิเซอร์แลนด์ 
 โปรแกรมเที่ยวสบาย จดัอยา่งลงตวั ไม่มีชะโงก 

 บินตรงกบัสายการบินประจ าชาติของอิหร่าน Mahan Air 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ -เตหะราน  

2 
เตหะราน – MILAD TOWER – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN 
– บนิภายใน – ชรีาช 

CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) 

3 ชรีาช – PINK MOSQUE – พระราชวัง PERSEPOLIS – อสิฟาฮาน KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) 

4 
ฮสิฟาฮาน – NASSHE – E JAHAN SQUARE – พระราชวัง ALI-QAPU –

LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE 
KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) 

5 อสิฟาฮาน – อับยาเน่ห ์– คาชาน – เตหะราน 
PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN) 

6 เตหะราน -แกรนดบ์าซาร ์
PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN) 

7 เตหะราน – พระราชวัง GOLESTAN  

8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูี ่8 – 9  เคานเ์ตอร ์S  

โดยสายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

เรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

23.35 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5050 

  (ใชเ้วลาเดนิทาง 7 ช ัว่โมง 30 นาท ี) 

03.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี Imam Khomeini International Airport ทางใตข้องกรุง

เตหะราน ประเทศอหิรา่น (สุภาพสตรกีรุณาคลุมผมใหเ้รยีบรอ้ยก่อนลงจากเครือ่ง)  

หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงเตหะราน  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  แวะใหทุ้กท่านไดล้า้งหนา้ ท ากจิวตัรส่วนตวั  

หลังจาก น้ันน า ทุก ท่านเข ้า  ชมพระราชวัง  Sa’abad Complex 

พระราชวังที่มีบร ิเวณกวา้งขวางที่สุดในพระราชวังทั้งหลายในกรุง

เตหะราน โดยมีบรเิวณทีเ่ป็นอุทยานกวา้งประมาณ 987 ไร ่พระราชวงั 

Sa’dabad เดมิเป็นทีป่ระทบัฤดูรอ้นของกษตัรยิใ์นราชวงศ ์Qajar และ

ไดใ้ชต้่อมาจนถงึราชวงศ ์Palehvi ภายในพระราชวงัมีต าหนักมากมาย

แต่ทีส่ าคญัมี 2 หลงัคอื ต าหนักขาว  

จากน้ันน าท่านเยีย่ม ชม พระราชวงัเนียวาราน (Naivaran Palace) พระราชวงัจะเร ิม่สรา้งในสมยัของราชวงศ ์Qajar 

แต่เป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยของราชวงศ ์Pahlevi ก่อนถูกการปฎวิตัยิดึอ านาจ ซึง่คณะปฎวิตัถิอืว่าพระราชวงัแห่งนี้

คือสญัลกัษณข์องความฟุ้งเฟ้อของระบอบกษัตรยิอ์ย่างชดัเจน ตวัพระราชวงัมีสวนที่จดัแต่งไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน

สวยงาม ตวัอาคารไดร้บัอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมแบยุโรป มีขา้วของเครือ่งใชส้่วนพระองคร์วมทัง้ของพระโอรสและ

พระธดิาจดัแสดงอยู่ ซ ึง่ทัง้หมดเป็นของชา่งฝีมือช ัน้ยอดจากยุโรปทัง้สิน้ 

  
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากน้ันน าทุกท่าน เขา้ชม หอคอยมิลาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซึง่เป็นหอคอย แห่ง

ความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแห่งนี้ออกแบบก่อสรา้งโดย

สถาปนิกชาวอิหรา่นเองทัง้หมด เป็นหอคอยที่สูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสูง

ถงึยอดเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมถงึ 435 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะราน

อย่างทั่วถงึจากหอคอยแห่งนี ้

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางสู ่เมอืงชรีาช (Shiraz) 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
20.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบินภายในประเทศ สู่เมืองชรีาช (Shiraz) โดยสายการบินมาฮานแอร ์W5 1087 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองชรีาช  

วนัแรก กรงุเทพฯ – เตหะราน      

วนัทีส่อง เตหะราน  – พระราชวงั SA’DABAD – พระราชวงั NIAVARAN – บนิภายใน – ชรีาช 
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น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ มสัยดิสชีมพู (Pink Mosque) หรอื Nasir ol Molk สุเหรา่สรา้งขึน้ในสมยั

ราชวงศ ์Qajar ประมาณปี ค.ศ. 1876 – 1888 โดยค าสั่งของผูค้รองนคร Shiraz ในสมยัน้ันภายในประดบัประดาไป

ดว้ยกระเบือ้งโทนสแีดง สชีมพู สเีหลอืง เป็นสหีลกั ซึง่เป็นเพียงมสัยดิแห่งเดยีวในอหิรา่น ไม่ว่าท่านจะมองมาจากมุม

ใดของมสัยดิก็ตาม ท่านจะไดเ้ห็นสขีองกระเบือ้งทีต่กแต่งภายในเป็นสชีมพูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่

แสงแดดยามเชา้ทีส่าดแสงผ่านกระจกสลีงมากระทบพืน้ดูสวยงามเกนิค าบรรยายจรงิๆ  

 
 
 
 
 
น าท่านออกเดนิทางสู่ พระราชวงัโบราณเปอรซ์โีพลสิ (Persepolis) ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดตีสถานทีนี่้

ไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเปอรเ์ซยีในยุคของดารอุิสมหาราช และไดข้ึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปีค.ศ.1979 ใหท่้านไดช้มโบราณสถานทีส่รา้งโดยกษตัรยิด์ารอุิสมหาราชก่อนครศิตกาลประมาณ 520 

ปี จนถึงรชัสมัยของดารอุิสที่ 3 ซึง่ไดถู้กก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อม

ปราการและนครศูนยก์ลางที่ประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ที่เก็บทรพัยส์มบตัิ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มี

ความส าคญัที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนครสิตกาล ไดถู้กกองทพัของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผา

ผลาญจนพินาศไป เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม  

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากน้ันไม่ไกล น าท่านไปเที่ยวชมสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตรอ์ีกแห่งหน่ึง ซึง่เป็นสุสานที่ฝังศพของกษตัรยิ ์4 

องค ์เนโครโพลสิ (Necropolis) หรอื Naqsh-e Rostam ใหท่้านไดช้มสถาปัตยกรรมทีเ่ด่นในการแกะสลกับนผาหนิ

และทีส่ าคญัเป็นสุสานของษตัรยิด์ารอุิสที ่1 และกษตัรยิอ์งคต์่อๆมาอกี 3 พระองคซ์ ึง่เคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมา

ก่อน นครหลงัความตาย นัค-เชรอสตมั Naqsh-e-Rostamหรอื สุสานสี่กษัตรยิ  ์สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของ

พระมหากษตัรยิแ์ห่งราชวงศอ์ะคามินิดทีเ่คยปกครองอาณาจกัรเปอรเ์ซยีและเคยประทบัทีพ่ระราชวงัแห่งนีม้าก่อนที่จะ

สวรรคต แต่ดว้ยความเชือ่ตามหลกัค าสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรท์ีว่่า หลงัจากจบสิน้ชวีติจากความเป็นมนุษยบ์น

โลกใบนี้แลว้ ชวีิตก็ยงัคงด าเนินต่อเพียงแต่ว่าจะตอ้งไปสู่อีกโลกหน่ึงหรอืในอีกมิติหน่ึงเท่าน้ัน ดงัน้ันจึงตอ้งสรา้ง

สุสานแห่งนี้ขึน้มาใหม้ีความยิ่งใหญ่อลงัการ เชน่เดียวกบัพระราชวงัที่กษตัรยิเ์หล่าน้ันเคยประทบัมาก่อน โดยการ

สรา้งสุสานน้ันก็ไม่ไดส้รา้งอย่างธรรมดาทั่วๆไป มีการสรา้งโดยการขดุเจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหนา้ผาหนิ 

ซึง่อยู่สูงจากพืน้ดนิประมาณ 20 เมตร และไดม้ีการแกะสลกัหนิส่วนหนา้ใหม้ีความสวยงามอกีดว้ย 

   
 
 
 
 

วนัทีส่าม ชรีาช – PINK MOSQUE – พระราชวงั PERSEPOLIS – อสิฟาฮาน     
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จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืง อสิฟาฮาน (ISFAHAN) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง (482 กม.) ตัง้อยู่ห่างจาก

กรุงเตหะรานทางทศิใตร้าว 340 กม. มีประชากร 1,583,609 คน เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของอหิรา่น รองจาก

เตหะรานและมชัฮดั 

น าท่านชม สะพานยามค ่า  OLD BRIDGE ZAYANDEROOD  หรอื สะพานคาจ ู(KHAJU BRIDGE) เป็นสะพาน

เก่าแก่ทีส่วยงามทีสุ่ดในเมืองอสิฟาฮาน อู่อารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอหิรา่น ทอดขา้มแม่น ้าแม่น ้าซอยนัเดห ์

โรด ์(Zayandeh-Rud) สรา้งมาตัง้แตส่มยัจกัรวรรดติมูีร ์ในศตวรรษที ่15 ก่อนทีใ่นศตวรรศที ่17 ราวปี ค.ศ. 1650 

กษตัรยิช์าวเปอรเ์ซยี "ชาห ์อบับสัที ่2" แห่งราชวงศซ์าฟาวดิ (Safavid Dynasty) ไดส้รา้งสะพานใหม่ทบัรากฐาน

สะพานเก่า ในรูปแบบสถาปัยกรรมแบบสะพานโคง้โรมนั (Roman Arch bridge)มีจารกึไวท้ีส่ะพานดว้ยว่า มีการ

ซอ่มในปี ค.ศ. 1873 ท าใหม้ีชือ่เสยีงโด่งดงัไปทั่วโลก 

 

 
 
 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมเมืองอสิฟาฮาน อดตีเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ซยีแห่งยุคทีม่ีความรุง่เรอืงสูงสุดอกีคร ัง้หน่ึงในศตวรรษที ่17-

18 มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าฟาวิด ซึง่เป็นชาวเปอรเ์ซยีแท ้และเมืองหลวงอสิฟา

ฮานก็กลายเป็นทัง้เมืองศูนยก์ลางการปกครองและเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ จนไดร้บัฉายาว่า Esfahan is half of 

the world หมายถึงไม่ว่าใครจะตอ้งการสินคา้อะไรก็ตาม ก็ตอ้งไปหาซือ้กนัที่เมืองอิสฟาฮาน ยิ่งไปกว่าน้ันยงัเป็น

ชว่งเวลาทีอ่าณาจกัรเปอรเ์ซยีไดเ้ชือ่มสมัพนัธไมตรกีบัอาณาจกัรต่างๆ รวมทัง้สยามซึง่จะตรงกบัยุคสมยัของกรุงศรี

อยุธยาอกีดว้ย 

น าท่านเยี่ยมชม จตัุรสันัค เอ ฌะฮาน Naqsh-e-Jahan ซึง่มีพืน้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงนับว่าเป็น จตัุรสัที่ใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของโลก รองจากจตัุรสัเทียนอนัเหมิน ที่มีความกวา้ง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่

ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจตัุรสัแดงในกรุงมอสโควถ์ึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรอื 

เรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า จตัุรสัอหิม่าม Imam Square อญัมณีแห่งโลกมุสลมิที่ผนวกรวมทัง้แนวความคดิ ปรชัญา และ

สถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไวใ้นที่เดยีวกนั น าท่านเขา้ชม มสัยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 

40 เมตร  

เขา้ชม มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์หรอื Sheikh Lotfollah Mosque ซึง่สรา้งโดยชาห ์อบับาสที่ 1 เชน่เดยีวกนั ซึง่จะ

ใชเ้ป็นมสัยดิส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่าน้ัน โดยเฉพาะตวัโดม ซึง่ถอืไดว่้างดงามทีสุ่ดในประเทศ  

จากน้ันเดินอีกไม่ไกล น าทุกท่านชม Imam Mosque สุเหร่าอนัใหญ่โตสวยงามสรา้งในสมัย Shah Abbas ที่ 1 

ราชวงศ ์Safavid โดยสถาปนิกชาวเปอรเ์ซยี Imam Mosque เป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึง

ความรุง่เร ือ่งของศาสนาอิสลามที่มีผลต่อการสรา้งบา้นแปงเมืองอย่างชดัเจน ตวัสุเหรา่ใหญ่โตหรูหราโอ่อ่า ประดบั

ประดาดว้ยกระเบือ้งอย่างสวยงาม จนไดร้บัการรบัรองจาก UNESCO ใหเ้ป็น World Heritage คู่กบั จตัุรสั Naqsh-

e Jahan 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงัอาล ีคาปู Ali Ghapou Palace ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของกษตัรยิช์าห ์อบับาสที่ 1 

โยมีการสรา้งเพิ่มเตมิจนมีทัง้หมด 6 ชัน้ ซึง่ไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยชา่งฝีมือช ัน้ยอด จติร

กรช ัน้ครูในสมยัน้ัน พระราชวงัแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีป่ระทบัและรบัรองแขกบา้นแขกเมือง พรอ้มกนันนีช้ ัน้บนสดุ

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตร ี จากน้ันอสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ของกนิของฝากมากมายที่บรเิวณ

รอบๆจตัุรสั 

 

วนัทีส่ ี ่  ฮสิฟาฮาน  

http://www.plan-travel.com/
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชเฮล โซตนุ ChehelSotun Palace หรอื วงั 40 เสา ซึง่ความเป็นจรงิแลว้มีเสาเพียง 20 

เสาเท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหนา้พระราชวงัจะเป็นเงาในน ้าอกี 20 ตน้ พระราชวงัแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชือ่ ชคีหบ์าไฮ รอบพระราชวงัมีสวนเขยีวชอุ่ม ดอกไมช้ชูอ่สวยงามในฤดูใบไมผ้ล ิ

โดยเฉพาะดอกกุหลาบทีห่อ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกลิน่หอมน่าชืน่ใจ พระราชวงัแห่งนีส้รา้งในสมยั Shas Abbas ที ่2 แต่

ไดม้ีการออกแบบมาตัง้แต่สมยั Shah Abba s ที ่1 ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นทีพ่กัผ่อนของกษตัรยิแ์ละบรรดานาง

สนาม ต่อมาใชเ้ป็นทีต่อ้นรบัอาคนัตกุะหรอืแขกเมือง ในพระราชวงัแห่งนีม้ีสระน ้าขนาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ มีความยาว 

100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร ชมการแกะสลกัลวดลายประตู หนา้ต่าง ภาพฝาผนังปูนป้ัน ชมภาพวาดสนี ้ามนัขนาด

ใหญ่ทีอ่ยู่ภายใตต้ าหนัก บอกเล่าเร ือ่งราวราชส านักและประวตัศิาสตรก์ารท าสงคราม 

 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าทุกท่านเดนิทางสูเ่ขต New Julfa ซึง่เป็นเขตทีช่าวอารเ์มเนียอพยพมาตัง้รกรากทีเ่ปอรเ์ซยีแห่งนีต้ ัง้แตส่มยั

สงครามออตโตมนั ในปี ค.ศ. 1603-1618 โดยไดน้ าเอาครสิตศ์าสนาซึง่เป็นศาสนาทีช่าวอารเ์มเนียนมาดว้ย น าทุก

ท่านชม Vank Cathedral ภายในมีภาพวาดผนังสสีนัสวยงามแทบจะทุกตารางนิ้ว ใหทุ้กท่านไดช้ืน่ชมและสวดมนต ์

ขอพร จากน้ันเดนิไม่ไกลกนั น าทุกท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ ์Vank Cathedral ทีจ่ดัแสดงถงึการน าเขา้เครือ่งพิมพม์า

เป็นคร ัง้แรก ภายในมีการจดัแสดงหนังสอื คมัภรีไ์บเบลิต่างๆ รวมไปถงึภาพวาด และพรมทอลวดลายทีห่ายากยิง่ต่าง 

 
 
 
 
 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอบัยาเน่ห ์Abyaneh Village หมู่บา้นโบราณทีอ่ยู่บนเทอืกเขาซารโ์กรส ซึง่ใกลก้บับรเิวณ

ที่เรยีกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสูงถงึ 3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) หมู่บา้นนีเ้ป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวอิหรา่นและนักท่องเทีย่วจากทั่วโลก เน่ืองจากยงัมีวถิชีวีติความ

เป็นอยู่แบบเดิมๆ ใชภ้าษาปาเธยีน เป็นภาษาพูดในหมู่บา้น ผูห้ญิงจะใชผ้า้คลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม ้ซึง่เป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะ ทีส่ าคญัคอื บา้นทุกหลงัจะถูกฉาบดว้ยดนิโคลนสแีดง (เหมือนอฐิเผาบา้นเรา) ผสมกบัเศษของตน้

วนัท่ีหา้  อิสฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คาชาน – เตหะราน   
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มอลท ์(พืชที่ใชห้มกัเบียร)์ เหมือนกนัไปหมดทุกหลงั ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง ใหท่้านไดพ้กัผ่อน ถ่ายรูปกนัตาม

อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
จากน้ันเดนิทางสู่เมอืงคาชาน(Kashan) มีชือ่เสยีงดา้นการท าเครือ่งป้ันดนิเผา กระเบือ้งเคลอืบ และการทอผา้ ทอพรม 

ต่อมาในยุคของราชวงศ ์Safavid ปกครองเมืองคาชานก็ไดม้ีความเจรญิรุง่เรอืงมากยิง่ขึน้ในฐานะเมืองศูนยก์ลางทาง

การคา้ และเป็นทีเ่ป็นประตูสู่เมืองต่าง ๆ ในพืน้ทีท่ะเลทรายทางดา้นตะวนัออก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 
 
 
 
 
 
น าท่านชม คฤหาสนเ์ศรษฐ ีTabantabaee Ancient House สรา้งมาตัง้แต่ยุคทีเ่มืองคาชานเคยรุง่เรอืงบนเสน้ทาง

การคา้ในอดตี สมยัราชวงศซ์าฟาวดิปกครองเปอรเ์ซยี เป็นยุคทีม่ีการคา้รุง่เรอืงอย่างถงึขดีสดุ และเมืองคาชานก็เป็น

หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางทางการคา้แห่งยุคทีม่ีความส าคญัอกีเมืองหน่ึง มีพ่อคา้วาณิชยท์ีเ่ป็นมหาเศรษฐมีากมาย 

คฤหาสนเ์ศรษฐหีลงันีก็้เป็นหน่ึงในอกีหลายหลงัทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาสู่คนในยุคปัจจุบนัใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นร าลกึ

ถงึในชว่งทีเ่มืองคาชานเจรญิรุง่เรอืง 

น าท่านชม โบรเูจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) คฤหาสนห์ลงันีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้โดยพ่อคา้ทีม่ีชือ่เสยีงของ

เมืองคาชาน ชือ่ว่า ฮจั เซเยส จาฟาร ์นาทานซ ีเพราะว่าไดท้ าการส่งสนิคา้ออกไปยงัเมืองบรเูจอรด์ ีบา้นหลงันีไ้ดถ้กู

สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทีถู่กตกแต่งดว้ยตน้ไม ้

และตวับา้นมีลกัษณะเป็นชอ่งลมเพื่อใหอ้ากาศไดถ้่ายเท และหมุนเวยีนอกีทัง้ยงัท าการตกแต่งลวดลายฝาผนังดว้ย

การแกะสลกัปูนป้ัน และทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลกัษณะของอหิรา่น  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง (284 กม.) 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมพิพิธภณัฑอ์หิรา่นโบราณ (National Museum of Iran) 

ซึง่เปิดขึน้เมื่อปีพ. ศ. 2480 และ

พิพิธภณัฑย์ุคอสิลาม ซึง่เปิดขึน้ในปี 

พ.ศ. 2515 เป็นอนุสรณส์ถานทาง

ประวตัศิาสตรท์ีย่อ้นกลบัไปถงึ

โบราณวตัถโุบราณของอหิรา่นทีเ่ก็บ

รกัษาไวซ้ ึง่รวมถงึภาชนะ

เครือ่งป้ันดนิเผา วตัถุโลหะ สิง่ทอที่

เหลอือยู่ และมีหนังสอืหายากและ

เหรยีญเก่า  

วนัทีห่ก เตหะราน  
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น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดประจ าเมืองเตหะราน  (Tehran Grand Bazaar) ตลาดทอ้งถิน่ทีใ่หญ่และมีชือ่เสยีงอนัดบัตน้ ๆ 

ของประเทศอหิรา่นอยู่ใกลก้บั Arg Square ทางตอนใตข้องเมืองเตหะราน มีสนิคา้พืน้เมืองของอหิรา่นทุกสิง่อย่าง 

โดยเฉพาะพรมสวย ๆ เครือ่งเทศ เสือ้ผา้พืน้เมือง สนิคา้หตัถกรรม ถั่วนานาชนิด ชาแสนอรอ่ยและอืน่ ๆ อกีมากมาย

ในราคาไม่แพง รวมทัง้อาหารทอ้งถิน่ทีม่ีชือ่เสยีงก็สามารถหาซือ้และลองชมิกนัไดท้ีน่ี่ดว้ยเชน่กนัอย่างเชน่ Gaz หรอื

ขนมตงัเมเปอรเ์ซยี ไอศกรมีกุหลาบ ชาต่างๆ น ้าผลไม ้หญา้ฝร ัน่และไก่ย่างอาหารยอดฮติ บาซารจ์ะปิดทุกวนัศุกร ์

เปิดใหบ้รกิารวนัเสาร-์พุธ และวนัพฤหสับด ี

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านเที่ยวชมพระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึง่ในช่วงเวลาหน่ึงหลงัการปฏิวตัิโดยอิหม่ามโคมยันี 

พระราชวงัแห่งนีก็้ตกอยู่ในสภาพย ่าแย่ ถูกปล่อยทิง้รา้งอย่างน่าอปัยศอดสูเชน่เดยีวกบัวงัอืน่ๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อ

เร ิม่เปิดประเทศอีกคร ัง้หน่ึงราวๆ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวงัแห่งนี้ก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ย

กระจกเงาตดัเหลีย่มแบบเพชรทีสุ่ดอลงัการ และการตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบือ้งเคลอืบทีม่ีสสีนัและลวดลายโดดเดน่

เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของศิลปะยุค Qajar ทัง้หมดที่เกิดขึน้มาทุกตารางนิ้วของพระราชวงัแห่งนี้ก็ดว้ยพระปรชีา

ของกษตัรยิอ์งคห์น่ึงของราชวงศ ์Qajar คอื Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแต่งขึน้

ตามแบบยุโรปทีท่่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหนา้น้ัน 

 
 
 
 
 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานทีแ่ห่งนีถู้กดูแลรกัษา และมี

การบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิรา่น ภายในเต็มไปดว้ยเครือ่งเงนิ ทอง และเครือ่งประดบัอญัมณี

เพลรพลอย ไข่มุก อนัล า้ค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได ้ซึง่มีของที่ส าคญัต่าง ๆ ทัง้สิน้ ชม เพชรสีชมพูที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก มีน ้าหนักถงึ 182 กะรตั ชม ลูกโลกทีป่ระดบัดว้ยอญัมณีหา้หมื่นกว่าชิน้ ซึง่มีน ้าหนัก 18,200 กะรตั 

และชม พระราชบลัลงักข์องกษตัรยิท์ีเ่คยน่ังครองราชย ์ซึง่ประดบัดว้ยเพชรนิลจนิดามากกว่า 26,000 ชิน้ มงกุฎของ

ราชวงศ ์ฟาทห ์อาลี ชาฮี ท าดว้ยไข่มุกและเพชรพลอยน ้าหนัก 4.5 กก.รวมถงึเครือ่งเพชรทองอนัประเมิณค่าไม่ได ้

อกีมากมาย 

 
 
 
 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

วนัทีเ่จ็ด  เตหะราน  
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น าท่าน เดนิทางสู่ตลาด LOCAL MARKET ซือ้ของฝาก ทีม่ีชือ่เสยีงของเมือง อาทเิชน่ ถั่วพิตาชโิอ เม็ดวอลนัท อนิท

ผาลมั 

ไ ด ้เ ว ล า พ อ ส ม ค ว ร น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง   สู่ ส น า ม บิ น  Imam Khomeini International Airport ( IKA)   

เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.45น. เหนิฟ้า สูส่นามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan Air  

เทีย่วบนิที ่W5051  

07.45 น. ถงึสนามบนิ สวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

  ************************************************************************ 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

28 ม.ิย. – 5 ก.ค.62 45,999 บาท 45,999 บาท 44,999 บาท 8,000 บาท 

13 – 20 ก.ค. 62 

27 ก.ค. – 03 ส.ค.62 
46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

9 – 16 ส.ค 62  

10 – 17 ส.ค.62 
46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

24 – 31 ส.ค. 62 45,999 บาท 45,999 บาท 44,999 บาท 8,000 บาท 

21 – 28 ก.ย. 62 46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

11 – 18 ต.ค.62 

12-19 ต.ค.62 

18 – 25 ต.ค.62 

19-26 ต.ค.62 

48,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท 9,000 บาท 

23-30พ.ย. 62 46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

4 -11 ธ.ค.62 

21-28 ธ.ค.62 
47,888 บาท 47,888 บาท 46,888 บาท 9,000 บาท 

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 

28ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 

30ธ.ค. – 06 ม.ค. 63 

49,888 บาท 49,888 บาท 48,888 บาท 9,000 บาท 

UPDATE PROGRAM 13MAY19 

 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

➢กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืต ่ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลกิ

การเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่ ่ากวา่ 15 ทา่น ตามความเหมาะสม

และเป็นจรงิ 

วนัท่ีแปด กรุงเทพฯ   
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งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 15, 000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากทีม่กีารจอง พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะ

เดนิทางทนัท ี 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 20 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

***กรณี เป็นเลม่ PASS ตา่งประเทศ กรณุาโทรสอบถามราคาอกีคร ัง้หน่ึง แตล่ะประเทศราคายืน่ไมเ่ทา่กนั  

และตอ้งใชเ้วลาขอวซีา่ นานกวา่คนไทย ประมาณ 2-3 อาทติยก์อ่นการเดนิทาง  *** 

กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หนังสอื PASSPORT ตวัจรงิ ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้เหลอืประทบัไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้  

รปูถา่ย 2 นิว้ พืน้หลงัขาว จ านวน 2 รปู 

ส าเนาทะเบยีนบา้น  1 ฉบบั 

 กรอกแบบฟอรม์ ทา้ยโปรแกรมสง่กลบัมา  

กรณีทีต่อ้งการยืน่ VISA  อหิรา่นทีไ่ทยดว่น  ตอ้งเพิม่ คา่ยืน่ดว่นอกีทา่นละ  1,500  บาท  จากรายการทวัร ์   

 กรณี ทีไ่ม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้ม กรุฟ๊ ทา่น สามารถยืน่วซีา่หนา้ด่านไดด้ว้ยตวัทา่นเอง คา่วซีา่ จะอยูท่ี ่100  EUR 

หลงัจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษิทัฯ จะท าการออกตั๋วลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการ

เดนิทาง 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัฯจะคดิค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัน้ัน ทีไ่ม่สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ, คา่วซีา่, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึง่ตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าเร ือ่งยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีคร ัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ ึง่ไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสาย

การบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมอืงไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เตหะราน-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์และตั๋วเคร ือ่งบนิภายใน ช ัน้ประหยดั 

คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง  

คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทัง้สิน้ 6 คนื  

คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่วซีา่ประเทศอหิรา่น (ในกรณีทา่นสามารถเตรยีมเอกสารไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดเทา่น้ัน) 

คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ ์

กรณียกเลิก 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

เง่ือนไขการจอง 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเขา้ประเทศอิหร่าน 
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คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน (น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั) 

ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเน่ืองจากอบุตัเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

ประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) **ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนูและเคร ือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน้ัน

การเลอืกซือ้ Optional Tour ขึน้อยูก่บัดุลยพินิจของทา่น** 

คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง 

ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ 

คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร bell boy ของแตล่ะโรงแรม 

คา่ทปิมคัคเุทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศอหิรา่น และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย  

3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ x 6 วนั = 18 USD 

2 USD / ทา่น ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 6 วนั  = 12 USD 

3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 8 วนั  = 24 USD  

 รวมค่าทปิ 54 USD/ท่าน/ หรอืประมาณ 1,890 บาทไทย  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดไ้ม่ถงึจ านวนอยา่งนอ้ย   15 

ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหห้ากตอ้งการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยั

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจาก

สายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง 

หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตุตา่ง ๆ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทวัร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี 

ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

ใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนัหรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 

ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่น้ัน 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

หมายเหต ุ
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เอกสารยืน่วีซ่าอิหร่านดา้นล่างน้ี!! 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

Given Name:  ช่ือ....................................................... Family Name: ...................................................................... 

Father’s name:  ...............................................................................  Nationality: ………………………………….............. ………… 

Date of birth:  ………………….... Place of birth: ………………….... .Country  of birth ………………….... 

Passport number: .................................................. Date of issue:............................................ Valid until: …………………....… 

Marital status : สถานภาพ   โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส……………………………………………………………......................... 

Occupation & Position :……………………………………………... …………………………………………….............. 

 Occupation of spouse………………………………………………………………………………... .. …………………. 

Employer/Company: ……………………………………………...………………………………………………………… 

Education (field & degree): ……………………………………………...…………………………………………………. 

If married, Name of spouse: ……………………………………………...……………………………………………….. 

Full Residence Address:  ……………………………………………...……………………………………….. …………. 

Phone number:  ……………………………………………...………………………………………..…………………….. 

Business Address:  ……………………………………………...………………………………………..……………….. 

Phone number: ……………………………………………...………………………………………..…………………….. 

Email-Address: ……………………………………………...………………………………………..…………………….. 

Which countries you have visited before? ………………………………………...……………………………………… 

  ** ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ** 
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ตวัอยา่ง File ส าหรบั Scan หนา้ Passport เพื่อยืน่วีซ่าอิหรา่น 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 

** หากท่านไม่สามารถใหเ้ล่มกบัทางเจา้หนา้ท่ี ตามระยะเวลาดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะยื่นวีซ่าแบบ

พิเศษ ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน ใชเ้วลา 2-3 วนัก่อนเดินทาง** 
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