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� วนั 6 คืน อหิร่าน ดนิแดนเปอร์เซีย 

 

 

บนิ ตรง + บนิภายใน 1 เที�ยว โดย สายการบนิ มาฮาร์น แอร์ 
กนัยายน - ธันวาคม 2565 

เริ�มต้น 62,900 บาท (รวมวซ่ีา และ ทิปทุกอย่างแล้ว) 
เตหะราน - พระราชวงัสีขาว - พระราชวงัสีเขยีว - พระราชวงัโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู  

ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลสิ - เนโครโพลสิ – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์   

ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อสีฟาฮาน - พระราชวงั เฮลโชตุน - พระราชวงัอาล ีคาปู – มสัยดิอหิม่าม – คาซาน  
 

ราคาทวัร์ 62,900 บาท : 14-21 ก.ย. 65 / 21-28 ก.ย. 65  

ราคาทวัร์ 65,900 บาท : 12-19 ต.ค. 65 / 19-26 ต.ค. 65 / 16-23 พ.ย. 65/ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  

ราคาทวัร์ 68,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  
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� วนั 6 คืน อหิร่าน ดนิแดนเปอร์เซีย 
** ฉีดวคัซีน Covid 19 ครบโดส (2 เข็ม) เที�ยวอหิร่านได้” 

 

วนัแรก  กรุงเทพ –  เตหะราน 
 

06.30 น. คณะพบเจา้หน้าที�และมคัคุเทศก์ได้ที�เคาน์เตอร์เช็คอิน S โดย สายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวคัซีน Covid 19 เพื�อแสดงแก่เจ้าหน้าที�ระหว่างเชคอนิ) 

09.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดย สายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan 

Air เที�ยวบินที� W5 050 (ใชเ้วลาเดินทาง 7.20 ชั�วโมง) 

14.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน (Tehran) ประเทศอิหร่าน  

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 

นาํท่านเที�ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) เมืองหลวงของประเทศ ตั�งอยูท่างดา้นทิศใตข้อง

เทือกเขาอลัโบร์ช ผา่นจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดบันํ� าทะเลประมาณ 

1,000 เมตร เมืองนี�ไดถู้กสร้างขึ�นในราวปีค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆไดถู้กพฒันาให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืบ

สานจนเป็นตน้กาํเนิดของอารยธรรมเปอร์เซียอนัเลื�องชื�อ นาํท่านชมสะพานทาเบียต (Tablet Bridge) หรือ 

สะพานแห่งธรรมชาติ เป็นสะพานลอยขา้มถนนที�ใหญ่ที�สุดในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน สะพานสูง ��� 

เมตร (��� ฟุต) เชื�อมต่อสวนสาธารณะ � แห่ง ไดแ้ก่ สวนสาธารณะตาเลกานีและสวนอาโบ-อาทาช 

 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel*****  หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 
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วนัที�สอง เตหะราน – พระราชวงั Saad Abad – พระราชวงัโกเลสตาน – พพิธิภัณฑ์แห่งชาติ - แกรนด์บาซาร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเขา้ชมพระราชวงั Sa’ad Abad Palace เป็นพระราชวงัฤดูร้อนเก่าแก่ของพระราชวงศ์กาจาร์ (Qajar 

Dynasty) ตั�งอยูบ่ริเวณเชิงเทือกเขา Sa’ad Abad Palace ทางดา้นเหนือของเมืองเตหะราน ทั�งภายในและ

ภายนอก ออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะเปอร์เซีย ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 

ภายนอกแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ และหลังจากที�มีการปฏิวติัอิสลามของอิหร่าน 

พระราชวงัแห่งนี�ก็ไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์ให้ท่านชมพิพิธภณัฑ์ของพระราชวงัสีขาว White and Green 

Palace ซึ� งดา้นหนา้จะ มีรูปปั� นของกษตัริยเ์รชาห์ ที�เหลืออยูค่รึ� งตวัท่อนล่างกบัรองเทา้บูท ในอดีตเคยเป็นที�

ประทบัของโมหัมมดั ชาห์ ปาเลวี จากนั�นนาํท่านชม พระราชวงัสีเขียว ถูกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ยโุรปโดยใชหิ้นอ่อนสีเขียว ภายในจะถูกตกแต่งไวอ้ยา่งประณีตสวยงามดว้ยของมีค่าจากสถานที�ต่างๆ  

 
นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติอิหร่าน (National Museum of Iran) ซึ� งเปิดขึ�นเมื�อปีพ. ศ. 2480 และ

พิพิธภณัฑ์ยุคอิสลาม ซึ� งเปิดขึ�นในปี พ.ศ. 2515 เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ที�ยอ้นกลบัไปถึง

โบราณวตัถุของอิหร่านที�เก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี ภายในจดัแสดงภาชนะเครื�องปั� นดินเผา วตัถุโลหะ สิ�งทอ

ต่างๆ และมีหนงัสือหายาก, เหรียญเก่า 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวงัแห่งดอกไม ้(Palace of Flowers) เป็น

ผลงานสถาปัตยกรรมที�งดงามมากที�สุดแห่งหนึ�งในช่วงยุคราชวงศ์กาจาร์ สวยงามดว้ยรูปทรงของอาคารที�

เป็นแบบศิลปะตะวนัออกกลาง และการตกแต่งอยา่งหรูหราดว้ยเฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือที�มีเอกลกัษณ์โดด

เด่น ภายในห้องโถงกลางมีโคมไฟห้อยระยา้สวยงามสะดุดตา ในบางจุดตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสัน ดา้น

นอกอาคารยงัตกแต่งผนังอย่างงดงามด้วยกระเบื�องสีสันต่าง ๆ สร้างความน่าหลงใหลได้ในทุกมุมมอง 

พระราชวงัโกเลสตานไดถู้กจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ปี 2013 สมควรแก่เวลานาํท่าน

แวะถ่ายรูปกบั หอคอยมิลาด ทาวเ์วอร์ (Milad Tower) ซึ� งเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั�ง

มวล เนื�องจากหอคอยแห่งนี� ออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทั�งหมด เป็นหอคอยที�สูงเป็น
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อนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร จากนั�นนาํท่าน

สู่ เตหะรานแกรนด์บาซาร์ (Tehran Grand Bazaar) ตลาดทอ้งถิ�นที�ใหญ่และมีชื�อเสียงอนัดบัตน้ๆ ของ

ประเทศอิหร่านอยูใ่กลก้บั Arg Square ทางตอนใตข้องเมืองเตหะราน มีสินคา้พื�นเมืองของอิหร่านทุกสิ�ง

อยา่ง โดยเฉพาะพรมสวยๆ เครื�องเทศ เสื�อผา้พื�นเมือง สินคา้หตัถกรรม ถั�วนานาชนิด ชาแสนอร่อยและอื�นๆ 

อีกมากมายในราคาไม่แพง รวมทั�งอาหารท้องถิ�นที�มีชื�อเสียงก็สามารถหาซื�อและลองชิมกนัได้ที�นี�ด้วย

เช่นกนัอย่างเช่น Gaz หรือขนมตงัเมเปอร์เซีย ไอศกรีมกุหลาบ ชาต่างๆ นํ� าผลไม ้หญา้ฝรั�น และไก่ย่าง

อาหารยอดฮิต อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น เลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel*****  หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

 

วนัที�สาม เตหะราน – บินภายในสู่ชิราซ – สุเหร่าสีชมพ ู– สวนนาเรนเจสตาน – สุสานฮาเฟซ – ป้อมคาริม ข่าน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเตหะราน สู่สนามบินชิราซ โดยเที�ยวบิน W5 1089 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินชิราซ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
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บ่าย นาํท่านเขา้ชมความสวยงามของสุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al-Mulk Mosque  (สุภาพสตรี กรุณาเตรียมผา้

คลุมผม และแต่งกายสุภาพ ด้วยทุกครั� งที�เขา้มสัยิด) เป็นมสัยิดที�มีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ� งของอิหร่าน 

ตั�งอยู่ที�เมืองชิราซสร้างขึ�นมาในช่วงยุคของราชวงศ์กาจาร์ ความโดดเด่นของมสัยิดแห่งนี� ไม่ใช่เพียงแค่

สถาปัตยกรรมอนัสวยงามเท่านั�น แต่ยงัรวมไปถึงการตกแต่งอยา่งสวยงามหรูหราทั�งภายในและภายนอกอีก

ดว้ย ซึ� งผูอ้อกแบบอยา่ง Muhammad Hasan-e-Memar และ Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi ก็ได้

เลือกใช้กระจกสีสันสดใสมาตกแต่งบานหน้าต่าง ซึ� งแตกต่างจากมัสยิดของชาวมุสลิมทั�วไป ยามที�

แสงอาทิตยส์าดส่องมายงับานกระจก กระจกเหล่านี�ก็จะส่องสะทอ้นสีต่าง ๆ ออกมาอยา่งงดงามมาก อิสระ

ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามภายในสุเหร่าแห่งนี�  

 
ไดเ้วลานาํท่านชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ� งเป็นสวนที�สวยอีกแห่งของชิราซ เคยเป็นที�

พาํนกัของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหนึ�งมีการตกแต่งภายใน และมีพิพิธภณัฑ์หุ่นขี�ผึ�งของบุคคลที�สําคญั

ในอดีตของเปอร์เซีย จากนั�นนาํท่านชม สุสานฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ� งมีชื�อเต็มวา่ ซมัซุดดิน มูฮมั

หมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที�มีชื�อเสียง เกิดที�เมืองชิราซเมื�อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื�อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมี

ความสามารถในการแต่งบทกวีที�ไดค้วามไพเราะ เขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีที�ใชค้าํง่ายๆขึ�นมาให้

เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที�ฝังศพถูกสร้างขึ�นมาเมื�อปี ค.ศ.1936-1938 ได้เวลานาํท่าน

ถ่ายรูปกบัป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที�คาริม ข่านไดส้ั�งให้สร้างที�พกัอาศยั และเป็นศูนยก์ลางการ

บริหารงานขึ�น ณ ใจกลางเมือง ที�พกัอาศยันี� ถูกออกแบบลกัษณะเหมือนป้อม มีพื�นที�ประมาณ 12,800 ตรม. 

มีกาํแพงลอ้มรอบทั�ง 4 ดา้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพป้อมคาริม ข่าน ไดเ้วลานาํท่านชมตลาดวากิลบาซาร์ 

(Vakil Bazaar) เป็นตลาดที�ตั�งอยูใ่นบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ� งอยูใ่กลก้บัมสัยิดวาคิล ภายในจะมีสินคา้

หลายอย่างรวมทั�งเครื�องเทศต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือ เลือกซื�อจองฝากตามอธัยาศยั

จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายภาพยามคํ�าที� สุเหร่า Emamzadeh Ali Ebne Hamze Shrine สุเหร่าและสถานที�ฝังศพ

ของสองพี�นอ้งอาหมดัและมูฮมัหมดั ลูกชายของอิหม่ามคนที� 7 ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ภายในโดม

สุเหร่ามีการตกแต่งดว้ยกระจกทั�งหลงัอยา่งสวยงาม 
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรม Elysee Hotel Shiraz****  หรือเทยีบเท่า  
  

 

วนัที�สี�   ชิราซ – เปอร์เซโพลสิ  – พาร์ซากาด – สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช – ยาซ์ด   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์พดาสท์ (Marvdasht) ซึ� งอยู่ห่างจากเมืองชิราซไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นที�ตั�งของเมืองโบราณเปอร์เซโพลิส (Persepolis) นาํท่านเขา้ชมเปอร์เซโพลิส  

เป็นเมืองโบราณของชาวเปอร์เซีย ตั�งอยูบ่ริเวณเชิงเขา Kuh-e Rahmat สร้างขึ�นโดย King Darius the Great 

(ช่วงก่อนคริสตศ์กัราช 522-486 ปี) ซึ� งสิ�งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ�นมาจากหินและดิน ในแบบเมโสโปเตเมีย 

ปัจจุบนัยงัคงเหลือซากปรักหกัพงัแนวที�ตั�งของเมืองเก่า มีเสาอนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ตั�งตระหง่านทา้ลม

ทา้ฝนมาหลายพนัปีแลว้ พร้อมทั�งยงัมีภาพแกะสลกัหินอนังดงามอยูร่อบๆ อีกหลายจุดอีกดว้ย ที�นี�ไดรั้บการ

จดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมื�อปี ค.ศ. 1979 เมืองนี�อดีตเป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลาง

อันยิ�งใหญ่ของอารยธรรมเปอร์เซีย นําท่านชมโบราณสถานที�สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อน

คริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมยัของดาริอุสที� 3 ซึ� งไดถู้กก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 

200 ปี นครแห่งนี� เป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางที�ประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที�เก็บทรัพย์

สมบติั ที�เก็บสิ�งของมีค่าต่างๆ ที�มีความสาํคญัที�สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทพั ของอเล็ก

ซานเดอร์มหาราช บุกเขา้ทาํลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหกัพงัไวใ้ห้ชม นาํท่านชมเนโครโพ

ลิส (Necropolis) ซึ� งเป็นสุสานที�ฝังศพของกษตัริย ์4 องค ์ชมสถาปัตยกรรมที�เด่นในการแกะสลกับนผาหิน

และที�สําคญัเป็นสุสานของษตัริย ์ดาริอุสที� 1 และกษตัริยอ์งคต่์อๆมาอีก 3 พระองค ์ซึ� งเคยปกครองเปอร์เซ

โพลิส นาํท่านเดินทางสู่เมืองพาร์ซากาด (Pasargadae) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั�วโมง) ซึ� งในอดีตเคยเป็นที�ตั�งของเมืองหลวง สร้างโดยกษตัริยไ์ซรัสมหาราชของอาณาจกัรเปอร์เซีย นาํ
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ท่านชมสุสานของกษตัริยไ์ซรัสมหาราช ผูก่้อตั�งราชวงศอ์าคาเมเนียน บริเวณนี�ไดรั้บการรับรองขึ�นทะเบียน

เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี 2004 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอะบาร์คูซ (Abarkuh) (ระยะทาง 163 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) นาํท่าน

แวะชมตน้ไมไ้ซเพรส (Cypress Tree) ที�มีอายุมากที�สุดประมาณ 4,000 ปี และตามสถานที�ต่างๆก็ไดท้าํเป็น

รูปสัญลกัษณ์ของตน้ไมนี้�  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองยาซ์ด (Yazd) (ระยะทาง 158 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัยาซ์ด ที�ตั�งอยู่ทางใตใ้นเขต

ทะเลทรายคาวร์ีและไดชื้�อวา่เป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert) เหมือนวา่เวลายอ้นกลบัไปกวา่ 

3,000 ปีที�แลว้ จนกระทั�งในสมยัของอะคาเมนิดส์ มีการส่งกองกาํลงัเขา้ยึดและทาํลายบา้นเมืองให้เสียหาย 

แต่เนื�องจากเมืองยาซ์ดไดต้ั�งอยู่ไกลและมีสิ� งแวดลอ้มที�เป็นธรรมชาติ จึงทาํให้รอดพน้จากความเสียหาย 

และไม่มีอนัตรายจากการโจมตีของขา้ศึก ทาํให้เมืองยาซ์ดยงัคงไวซึ้� งสิ�งที�เป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมมา

จนถึงทุกวนันี�  นาํท่านถ่ายรูปมสัยิดจาเม (Jame’s Mosque) ซึ� งถูกสร้างขึ�นในศตวรรษที� 12 โดย กษตัริยข์อง

ราชวงศ ์อลั อี บูเยห์ ไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ�นในปี ค.ศ.1324-1365 และยงัมีเสามินาเรทคู์่ของสุเหร่าที�สูงที�สุด 

ภายในยงัถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของเปอร์เซีย และสถานที�แห่งนี� ยงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมา

จนทุกวนันี�  
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ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรม  DAD Hotel Yazd **** หรือเทยีบเท่า  

 

วนัที�ห้า  ยาซ์ด – เมย์บอด  – อสิฟาฮาน (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านชมหอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ที�ตั�งอยูใ่กลท้ะเลทราย และภูเขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซ์ด 

เป็นสถานที�ที�พวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน นาํท่านเขา้ชม

วิหารของลทัธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟที�ติดลุกโชนอยู่

ตลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกนัที�ในวิหารแห่งนี�  จากนั�นนาํท่านชม

อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Monument) ซึ� งถูกสร้างขึ�นในบริเวณที�เป็นจตุัรัสอยู่

กลางเมือง สถานที�แห่งนี� มีรูปแบบและการออกแบบที�เขา้กบัความสวยงามซึ� งมีนํ� าพุอยู่ตรงกลาง และยงัมี

มสัยดิที�มีชื�อเดียวกนัถูกสร้างอยา่งสวยงาม นอกจากนั�นยงัมีที�พกัของคนเดินทางคาราวานซาราย ไดเ้วลานาํ

ท่านชมสวนดาวลทัอาบดั (Dowlat Abad Garden) สวนโบราณอายุกวา่ 260 ปี อยูใ่นรายชื�อรอประกาศเป็น

มรดกโลกแห่งใหม่ของอิหร่าน  
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง (Maybod) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็นเมืองโบราณที�

นบัยอ้นหลงัไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นตั�งของสิ�งก่อสร้างที�สวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง ที�

กาํลังถูกยื�นเพื�อการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกของโลก จากนั� นนําท่านเข้าชมปราสาทนารินจ์ (Narinj 

Castle) ซึ� งถูกสร้างดว้ยกอ้นหินที�ทาํจากดินเหนียวให้เป็นปราสาท ตวัปราสาทถูกสร้างขึ�นคาดวา่ประมาณ 

2,000 ปี ตวัปราสาทสูงขึ�นจากพื�นดินประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมุมมีหอคอยทั�งสี�ดา้น ตามริมกาํแพง

ถูกสร้างใหเ้ป็นทางเดินโดยมีขั�นบนัไดสาํหรับขึ�นลง ไปยงัดา้นล่างที�ทาํเป็นห้องมีลกัษณะคลา้ยกบัที�คุมขงั

นกัโทษ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางผ่านทะเลทรายวาร์ซาเนห์ (Varzaneh Desert) มุ่งหน้าสู่เมืองอิสฟาฮาน 

(Isfahan) (ระยะทาง 326 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง)  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร

มาสองครั� ง คือ เมืองหลวงของอาณาจกัรอบับาสิด และเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียในอีกสมยั จึง

เจริญเฟื� องฟูและรุ่งเรืองสุดๆ ถึงกบัมีคาํกล่าวเปรียบเปรยวา่ ถา้ไดม้าเยอืน อิสฟาฮาน ก็เท่ากบัไดเ้ดินทางมา

ครึ� งโลกแลว้ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานคาจู (Khaju Bridge) สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1650 โดยกษตัริยช์าห์ 

อบับาสที� 2 ที�มีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร สาํหรับขา้มแม่นํ� าซายนัเดห์ ในขณะเดียวกนัก็ใช้

เป็นเขื�อนดว้ย 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Piroozy Hotel / Abbasi Hotel****  หรือเทยีบเท่า (คืนที� 1) 
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วนัที�หก อสิฟาฮาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเขา้ชมวิหารแวงค ์(Vank Church) ซึ� งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที�นบัถือศาสนาคริสต ์ที�ถูกสร้าง

ขึ�นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกบัชม พิพิธภณัฑ์ของ

โบสถ์ ซึ� งจะแสดงเกี�ยวกบัหนงัสือฯ เครื�องแต่งกาย ประวติัศาสตร์ความเป็นมา และที�สําคญัที�สุดคือ การ

แกะสลกัตวัอกัษรบนเส้นผม จากนั�นนาํท่านเขา้ชมพระราชวงัเชเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 

40 เสา ซึ� งความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่านั�น แต่เมื�อมองผา่นเขา้มาทางสระนํ� าหนา้วงัจะเป็นเงาในนํ� าอีก 

20 ตน้ ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื�อ ชีคห์ บาไฮ พื�นที�ของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. 

ดา้นหนา้มีสระนํ�า และตวัพระราชวงั 2 ชั�น มีการแกะสลกัลวดลายประตูหนา้ต่างที�สวยงาม และลอ้มรอบไป

ดว้ยสวนดอกไมที้�เขียวชอุ่มเพื�อให้เป็นที�พกัผ่อนของกษตัริยแ์ละนางสนมต่อมาใช้เป็นที�ตอ้นรับพระราช

อาคนัตุกะ ซึ� งต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษตัริยช์าห์ อบับาส ที� 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647 ไดเ้วลานาํ

ท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานที�ถูกสร้างในสมยักษตัริยช์าห์ อบับาสที� 1 ใน

ปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ� งถูกสร้างให้เป็นสะพานที�มีความสวยงามสําหรับขา้มแม่นํ� า

ซายนัเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่ง

เป็นทางเดินที�สวยงามและฐานดา้นล่างถูกสร้างเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
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บ่าย นาํท่านชมจตุัรัสอิหม่าม (Imam square) มีพื�นที�กวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื�นกวา่ตารางเมตร ซึ� งมีสถาปนิก 

อาลี อคับาร์ เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้างจตุัรัสแห่งนี�  เพื�อให้เป็นสถานที�สําคญัในดา้นกิจการ

ทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั�นบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที�สวยงาม และไดรั้บการขึ�น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.197 นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ� งถูกสร้างขึ�นใน

สมยัของกษตัริย ์ชาห์ อบับาสที� 1 โดยมีการสร้างเพิ�มเติมจนมีทั�งหมด 6 ชั�น ซึ� งแต่ละชั�นไดถู้กตกแต่งดว้ย

ภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั�นครูในสมยันั�น พระราชวงัฯแห่งนี�สร้างขึ�นเพื�อเป็นที�ประทบั

และรับรองฯ พร้อมกนันี� ชั�นบนสุดยงัไดต้กแต่งเป็นห้องสําหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี สมควรแก่เวลานาํ

ท่านชม มสัยดิชีคห์ ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ� งสร้างโดยชาห์ อบับาสที� 1 เช่นเดียวกนัซึ� ง

จะใช้เป็นมสัยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั�น โดยเฉพาะตวัโดมซึ� งถือได้ว่างดงามที�สุดในประเทศ

จากนั�นนาํท่านชม มสัยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลกถูก

สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1612 และสําเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามิ

นาเรทที์�มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซื�อของฝากต่างๆที�บริเวณจตุรัส

แห่งนี�  อิสระใหท้่านไดช๊้อปปิ� งสินคา้พื�นเมืองที�ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์ 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Piroozy Hotel / Abbasi Hotel****  หรือเทยีบเท่า  (คืนที� 2) 
 

วนัที�เจ็ด  อสิฟาฮาน – แอบยาเนห์ – คาชาน – เตหะราน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) (ระยะทาง 177 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั�วโมง) หมู่บา้นที�มีความสูงจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ถูกสร้างอยูบ่นเนินเขาคาร์คาส ชมความ

เป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ที�ใช้อิฐดินดิบเป็นวสัดุในการสร้างบา้น และยงัคงสภาพเดิมที�เคยเป็นมา
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ตั�งแต่ศตวรรษที� 16-18 สมยัก่อนนี�  ชาวเมืองนบัถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ� งต่อมาไดรั้บเอาศาสนาอิสลาม

เข้ามา และได้รับการขึ�นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองคาชาน 

(Kashan) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) นาํท่านชมสวนฟิน (Fin Garden) ซึ� งเป็น

สวนที�อยูติ่ดกบัที�ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสร้างขึ�นในราชวงศซ์าฟาวดิ โดย ชาห์ อบับาสที� 1 ออกแบบให้เป็น

สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ยนํ�าพุ ที�เกิดจากแหล่งนํ�าธรรมชาติซึ� งมีความดนัจากนํ� าใตดิ้น 

และยงัมีวงัอนัสวยงามที�ถูกสร้างเป็น 2 ชั�นสาํหรับเป็นที�ประทบั พร้อมกนันั�นก็มีหอ้งอาบนํ�าและอบไอนํ�า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมโบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสน์หลงันี� ถูกสร้างขึ�นโดยพ่อคา้

ที�มีชื�อเสียงของเมืองคาชาน ชื�อวา่ ฮจั เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะวา่ไดท้าํการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรู

เจอร์ดี บา้นหลงันี�สร้างเมื�อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ 

และตวับ้านมีลักษณะเป็นช่องลมเพื�อให้อากาศถ่ายเท อีกทั� งยงัทาํการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการ

แกะสลกัปูนปั� นและทาสีให้มีความสวยงามตามแบบลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่

สนามบินเตหะราน (ระยะทาง 208 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง) เพื�อเชคอิน 
 

ค ํ�า อิสระอาหารคํ�าในสนามบินตามอธัยาศยั 

22.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบิน W5 051 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.) 
 

 

วนัที�แปด  กรุงเทพ  
 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  
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� วนั 6 คืน อหิร่าน ดนิแดนเปอร์เซีย 
ราคาทวัร์ 59,900 บาท : 14-21 ก.ย. 65 / 21-28 ก.ย. 65  

ราคาทวัร์ 62,900 บาท : 12-19 ต.ค. 65 / 19-26 ต.ค. 65 / 16-23 พ.ย. 65/ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  

ราคาทวัร์ 65,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. 2565 ต.ค. – ธ.ค. 2565 ปีใหม่ 2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปี

บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

62,900 65,900 68,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 10,000 12,000 14,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 58,900 61,900 64,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มต้นที�ท่านละ  

(ราคายนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

โปรดสอบถาม เนื�องจากตอ้งเช็กกบัทางสายการบิน 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศปรับและที�

มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 28 พฤษภาคม 2565) ** 
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� กก. , กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน W5 (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ�าหนกั ไม่เกิน �� กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,�00,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 80 

ปี) ประกนัการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเชื�อโควิดในต่างประเทศ 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�, ค่าวซ่ีา 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ� งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3� วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
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 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ� งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเดด็ขาด 
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 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส

พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ ��-�� กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบิน

ที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�

เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ

ดว้ยนํ� าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี� จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอหิร่าน 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 7-10 วนัทาํการ) 
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สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื�อขอยื�นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดื�อและยดึติดกบัการยื�นในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ�ว จาํนวน 3 รูป พื�นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื�นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน)  

3. สาํเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. ขอ้มูลที�อยู ่ณ ปัจจุบนั (หากไม่ตรงตามบตัรประชาชน) 

6. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

7. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

8. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

9. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

10. กรณีเดก็อายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ� งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

11. จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ(อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา  

 



HTC-W5-8D-IRAN 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

� วนั 6 คืน อหิร่าน ดนิแดนเปอร์เซีย 
ราคาทวัร์ 62,900 บาท :  14-21 ก.ย. 65    21-28 ก.ย. 65  

ราคาทวัร์ 65,900 บาท :  12-19 ต.ค. 65   19-26 ต.ค. 65  16-23 พ.ย. 65 

 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  

ราคาทวัร์ 68,900 บาท :  28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 

 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัทมื์อถื

อ 

สาํหรับกรอก

ในฟอร์มยื�นวี

ซ่า 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที�ท่านเคย

สแกนลายนิ�วมือใน

การยื�นวซ่ีาเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


