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    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอรเ์ซียดินแดนท่ีไดช่ื้อ
ว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้ าไทกริส และยูเฟรตีส ซ่ึงอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านใน

ปัจจุบนั ในอดีตจกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเช้ือชาติเผ่าพนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้ งแต่ลุ่มแม่น ้าสินธุในเอเชีย ไปจรด

ทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปตใ์นอฟัริกา 

    ชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเปอร์เซีย ซ่ึงเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับ เมืองหลวงเตหะราน ท่ี

สวยงามเป็นอนัดบัหน่ึง ยาซด์เมืองแห่งโซโรแอสเตอร ์และชีราช ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดับส่ี และอดีตเมืองหลวง อีสฟา

ฮาน ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบัสาม 

 

ก าหนดการเดินทาง 

7 - 15 กรกฎาคม 2560 8           77,900.-88แอแอ 
11 – 19 สิงหาคม 2560 877,900.- 

22 – 30 กนัยายน 2560 877,900.- 

13 – 21 ตุลาคม / 20 – 28 ตุลาคม 2560 877,900.- 

17 – 25 พฤศจิกายน 2560 877,900.- 

1 – 9 ธนัวาคม 2560 877,900.- 

29 ธนัวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561 877,900.- 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA TG 527 15.30 – 20.30  
วนัท่ี 2 เตหะราน ชีราช THR – SYZ EP 1356 18.10 – 19.45 
วนัท่ี 4 ชีราซ บนัดาร ์อบับาส SYZ – BND EP 3797 06.15 – 07.35 
วนัท่ี 8 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK TG 528 22.00 – 06.55 (+1) 

 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-เตหะราน 

12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอรส์าย

การบิน ไทย ชั้น 4 แถว H-J ประต ู4  

 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 527 (ใช้
เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร   

 

 น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั ระหวา่งทางบริการอาหารกล่อง  (SNACK BOX)    

พกัท่ี ENGHELAB HOTEL หรือ FERDOWSI HOTEL  หรือเทียบเท่า เตหะราน 

วนัที่ 2 เตหะราน/พิพิธภณัฑ-์พระราชวงัโกเลสตาน -ชีราซ                           

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

ของประเทศ ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบรช์ ท่ีพาดผ่านจากทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณหน่ึง

พนัเมตร ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.900 จากหมูบ่า้นเล็กๆ และไดถู้กพฒันาให้

มีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลกูตน้ไมใ้หด้สูวยงามมาโดยตลอดทุกรชัสมยั  
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น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึง
ไดเ้ก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนัไว ้

ท่ีน่ี และท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงของเคร่ืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไปถึง 

2,600 ปี พรอ้มกนัน้ันยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรเปอรเ์ซียในอดีต
อีกดว้ย 

 จากน้ัน น าท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือ

พระราชวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยู่กลางเมือง เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีเก่า

ประมาณ 400 กวา่ปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่

ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าสพ์ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริยค์าริม 

ขา่น ซานด ์และกษัตริยอ์ะกา โมฮมัตข์่าน กอจาร ์ซ่ึงไดเ้ลือกเตหะรานเป็นเมือง

หลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) 

สถานท่ีแห่งน้ีถูกดแูลรกัษาและการบริหารงานอยา่งเขม้งวดโดยธนาคารชาติของ

อิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดบั อญัมณี เพชรพลอย 

ไข่มุก อนัล ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซ่ึงมีของท่ีส าคญัต่างๆ หลาย

อยา่ง เช่น เพชรสีชมพ ู(Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพท่ีูเม็ดใหญ่
ท่ีสุดในโลก 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 ซาห ์ท่ีทรงสัง่ใหส้รา้งมีความสูง 2.25 เมตร ประดบัดว้ย

เพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ช้ิน มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซ่ึงท าขึ้ นใน

ราชวงศ์ของฟาทห ์อาลี ซาฮ์ ท่ีขึ้ นครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834 ท าดว้ย

ไข่มุกและอญัมณีท่ีมีค่าอีกมากมายรวมแลว้มีน ้าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห ์

ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกท าขึ้ นในปี ค.ศ.1925 ตอนท่ีขึ้ นครองราชยแ์ละ

นอกจากน้ันยงัมี เคร่ืองประดบัต่างๆ อีกมากมายท่ีสุดจะประเมินค่าฯ  

 

 ใหท่้านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย แลกเปล่ียนเงินตราของอิหร่าน (1เหรียญ                      

สหรฐั มีค่าประมาณ 32,370 รีล) 

 

16.30 น. น าท่านออกเดินทางไปสนามบินเมราหบ์ดั เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
18.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่เมืองชีราซ โดยสายการบิน Iran Aseman Airlines 

เท่ียวบินท่ี EP-1356 

 

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราซ/เมืองชีราซ  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจงัหวดัฟารส์ 

 

20.00 น. น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั และรบัประทานอาหารค า่ท่ีโรงแรม  
พกัท่ี ELIZEH HOTEL หรือ SETAREGAN HOTEL เทียบเท่า ชรีาช 
วนัที่ 3 ชีราซ-มารพ์ดาสท/์เปอรเ์ซโพลิส-ชีราซ                                                      

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านชม เมืองชีราซ (Shiraz) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง

ของจังหวัดฟาร์ส  ตั้ งอยู่ทางด้านใต้ของเ ทือกเขาซาโกรซ อยู่สู ง เหนือ

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร เมืองน้ีมีความส าคญัต่อชาวอิหร่าน เพราะ
ในอดีตเป็นตน้ก าเนิดของชาวเปอร์เซีย และยังเป็นอาณาจักรท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมี

ศนูยก์ลางการปกครองอยูท่ี่นครเปอรเ์ซโพลิส ของเปอรเ์ซียโบราณ 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมาร์พดาสท์ ซ่ึงอยู่ห่างจากเมือง                     

ชีราซไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นท่ีตั้งของนครเปอรเ์ซ

โพลิส (Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลางท่ียิ่งใหญ่
ของอาณาจกัรเปอรเ์ซีย และไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979                       

 



 

4 
 

ใหท่้านได ้ชมโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุสมหาราช ก่อนคริสตกาล

ประมาณ 520 ปี จนถึงรชัสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเติม

มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการ และนครศูนยก์ลางท่ี

ประกอบดว้ยราชวังต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรัพย์สมบัติ 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

สถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลกับนผาหิน และท่ีส าคญัเป็นสุสานของษัตริย ์                    

ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริยอ์งคต่์อๆมาอีก 3 พระองค ์ซ่ึงเคยปกครองนครเปอร ์  เซ
โพลิสมาก่อน 

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองชีราซ  
 น าท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีช่ือว่า Nasir al Molk 

Mosque ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคญัท่ีสุดของอิหร่านตอน
ใต ้เอกลกัษณ์ของสุเหร่าน้ี คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองสีชมพู ถูก

สรา้งขึ้ นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และส าเร็จ

เรียบรอ้ยในปี ค.ศ. 1887 

 

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

สวยงามราวกบัสวนสวรรค ์เป็นสวนท่ีตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัและไมย้ืนตน้

หลากหลายชนิด เป็นการจัดสวนแบบเปอร์เซียท่ีงดงามยิ่ง ภายในสวนยังมี

ต าหนักเก่าของผูป้กครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร(์Qajars) สรา้งโดย ข่าน

โมฮัมหมัด อาลี เมื่อต้นศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงท้ิงร่องรอยแห่งความสวยงามไว ้

จนกระทัง่ปัจจุบนั 

 

 ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีสวยอีกแห่งของ
ชีราช ซ่ึงเคยเป็นท่ีพ านักของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหน่ึงยงัมีการตกแต่ง                      

ภายในและมพิีพิธภณัฑหุ์่นขี้ ผ้ึงของบุคคลท่ีส าคญัในอดีตของเปอรเ์ซีย 

 

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

และเสียชีวิตเม่ือปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีท่ีไดค้วาม

ไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้ าง่ายๆขึ้ นมาใหเ้ป็นคติสอนคน

ใหเ้ป็นคนดี อนุสรณ์สถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสรา้งไดถู้กสรา้งขึ้ นมา

เมื่อปี 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 

 

 ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย เลือกซ้ือของฝากท่ี ตลาดวากิลบาซาร ์(Vakil 
Bazaar) เป็นตลาดบาซารท่ี์ตั้งอยู่ในบริเวณดารบ์ อี ชาหซ์าเดห ์ซ่ึงอยู่ใกลก้บั

มสัยิดวาคิล ภายในจะมีสินคา้หลายอยา่งรวมทั้งเคร่ืองเทศต่างๆ มากมาย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/ โรงแรม   
พกัท่ี ELIZEH HOTEL หรือ SETAREGAN HOTEL เทียบเท่า ชรีาช 
วนัที่ 4 ชีราซ-บนัดาร ์อบับาส – มินา๊บ-จรีอ๊ฟ-บาม 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปเมืองบนัดาร ์อบับาส  

06.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบนัดาร ์อบับาส โดยสายการบิน Iran Aseman Airlines  
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เท่ียวบินท่ี EP-3797 

07.35 น. เดินทางถึง เมืองบนัดาร ์อบับาส   

 เมืองบนัดาร ์อบับาส เป็นศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฮอรมุ์ซกาน ตั้งอยู่

ทางดา้นบริเวณริมทะเลในอ่าวเปอรเ์ซีย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบเชิงเขาและ

เป็นบริเวณปลายสุดของเทือกเขาซาโกรซ ท่ียาวพาดผ่านจากทางตะวนัตกเฉียง

เหนือจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ และจังหวัดน้ีมีช่ือเสียงในด้านท าการประมง 

การคา้ และอุตสาหกรรม 

 

 น าท่านชมความสวยงามของเมือง ท่ีเป็นท่าเรืออยู่บริเวณริมอ่าวเปอรเ์ซีย จาก

การท่ีกษัตริย์ชาห์ อับบาสมหาราช ได้เขา้มามีบทบาทในด้านการวางแผน

บริหารงานท่ีเมืองท่าแห่งน้ี ซ่ึงในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นประมงเล็กๆ และต่อมา

พวกโปรตุเกสได้เลือกท่ีแห่งน้ีส าหรับเป็นท่ีขนถ่ายสินคา้เขา้ไปยังตัวเมือง                      

และต่อมาพวกองักฤษไดเ้ขา้มายงัท่าเรือแห่งน้ี และไดท้ าการช่วยเหลือกษัตริย์

ชาห ์อบับาส ท าการขบัไล่พวกโปรตุเกสออกไป และต่อมาจึงไดถู้กตั้งช่ือใหเ้ป็น
เกียรติแด่ท่าน 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมีน๊าบ (Minab) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียง
ใต ้ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. 
 
เมืองมีน๊าบ ตั้งอยู่ในจงัหวดัฮอรมุ์ซกาน (Hormozgan) เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ทาง
ภาคใตข้องประเทศท่ีติดกับอ่าวเปอร์เซีย เมืองมีนาบมีช่ือเสียงทางดา้นการ

ประมงในการจบัปลา และกุง้เล็ก และยงัมีช่ือเสียงในการเพาะปลกูตน้อินทผลมั

และมะม่วง ชาวเมืองน้ีมีวฒันธรรมเป็นของตนเองมานานแลว้ เช่น การพดูและ

แต่งกายโดยเฉพาะสตรีซ่ึงมีการปิดหนา้ดว้ยหน้ากากหลากสี ท่ีส่วนมากจะเป็นสี

แดงเขม้และแดงสด ท่ีเรียกว่า เบอรก์า้ (Burqa) เพ่ือเป็นไปตามวฒันธรรมและ
การปกปิดใบหนา้ ซ่ึงนอกเหนือไปจากการแต่งกายตามปกติ ท่ีคลุมร่างกายดว้ย

ชุดชาดอรท่ี์มีสีด า ซ่ึงการแต่งกายและปกปิดใบหน้าแบบน้ี ไดเ้กิดขึ้ นในสมยัท่ี

พวกโปรตุเกสไดเ้คยเขา้มาปกครองในบริเวณน้ี ส าหรับคนแปลกหน้าแลว้จะ

ไมใ่หม้ีการถ่ายรปูของพวกตนเป็นอนัขาด    

 

 อิสระใหท่้านชอ๊ปป้ิงท่ี ตลาดมีน๊าบ (Minab Bazaar)   

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองจีรอ๊ฟ ท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ในจัง                     

หวดัเคอร์มาน ระยะทางห่างประมาณ 180 กม. เมืองน้ีมีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 95,000 คน ตั้งอยู่ในท่ีราบริมฝัง่แม่น า่ฮาลิล ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

อุดมสมบรูณส์ าหรบัการเกษตร 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบาม (Bam) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ ระยะทาง
ห่างประมาณ 40 กม. 
 
เมืองบาม (Bam) มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 97,000 คน  บา้นเมืองซ่ึงมี

อายุเก่าแก่ ยอ้นไปเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแลว้ ถูกเร่ิมสรา้งโดยราชวงศป์ารเ์ทียน 

และต่อมาไดถู้กขยายเพ่ิมเติมในราชวงศ์ซาฟาวิด จากน้ันไดถู้กปล่อยใหร้กรา้ง 

หลงัจากไดถู้กรุกรานจากพวกอฟักนั ในปี ค.ศ.1722  ต่อมาก็ไดม้ีการปรบัปรุง

ใหเ้จริญรุ่งเรืองขึ้ นมาใหม่ จนกระทัง่ไดเ้กิดแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ.2003 ท าให้

บา้นเมืองเกิดความเสียหายเป็นอันมาก รวมทั้งตัวซิตาเดลด้วย และได้ขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2004    

 

 น าท่านชม ซิตาเดล บาม (Citadel Bam) ถูกก่อสรา้งจากดินเหนียวตากแหง้
ผสมกบัฟาง พ้ืนท่ีของซิตาเดลมีความกวา้งประมาณ 180,000 ตรม. มีส่วนท่ี

เป็นก าแพง ซ่ึงมีความสูงถึง 7 เมตร และยาวประมาณ 1,815 เมตร ยังมี
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หอคอยใหญ่อีก 2 หอ การออกแบบและการก่อสร้างซิตาเดลน้ี แสดงถึง                     

ความฉลาดและสามารถของคนในสมยัน้ัน เพ่ือใหเ้ห็นวา่ส่ิงก่อสรา้งน้ีสามารถท า

ส าเร็จและสวยงามตามความตอ้งการ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี MEHMANSARA JAHANGARDI BAM HOTEL หรือเทียบเท่า บาม 

วนัที่ 5 บาม-เคอรม์าน-ยาซด์                                                                            
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเคอรม์าน (Kerman) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ 

ระยะห่างประมาณ 180 กม. 
 
ใหท่้านได ้ชมความสวยงามของเมืองเคอรม์าน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจังหวัดเคอร์มาน มีส่วนหน่ึงอยู่บนเทือกเขาสูงจากระดับน ้ า 

ทะเลประมาณ 1,750 เมตร และอีกส่วนหน่ึงอยู่ในแถบทะเลทรายลุท       

เคอร์มานไดถู้กจดัว่าเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่าแก่เมืองหน่ึง สรา้งขึ้ นมาได้

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ภายหลงัจากศตวรรษท่ี 7 ไดถู้กปกครองจากพวก

เติร์กเมน อาหรับ และ มองโกล จากน้ันก็ได้มีการขยายเมืองและความ

เจริญรุ่งเรือง โดยการปกครองของราชวงศข์องซาฟาวิด 
 
น าท่านชมความสวยงามของเมืองเคอรม์าน ชมความสวยงามของพระราชวงัและ

อนุสรณส์ถานท่ีฝังศพ      

 

 ใหท่้านไดช้ม พระราชวงัและสวน ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของ Bagh e Shahzadeh  
ซ่ึงถูกสรา้งในราชวงศก์อจาร ์ในศตวรรษท่ี 19 เพ่ือใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของ

กษัตริยอ์ับดุล ฮุสเซน ฟารม์นัฟาร์มา และบริเวณสวนยงัมีน ้าพุท่ีตกแต่งอย่าง

สวยงาม 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองยาซด์ (Yazd) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ 
ระยะทางห่างประมาณ 340 กม. 

 

 ระหว่างทางใหท่้านได ้ชมความงดงามของทิวทศัน์ท่ีเต็มไปดว้ยทะเลทราย และ

ภเูขา อีกทั้งสถานท่ีโบราณท่ีกองคาราวาน ไดเ้คยมาพกัอาศยัในระหว่างการเดิน

ทางผ่านเสน้ทางสายไหมไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 เดินทางมาถึง เมืองยาซ์ด  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดัยาซด์ ท่ีตั้งอยู่ทางใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีร์ และไดช่ื้อว่าเป็น ไข่มุกแห่ง

ทะเลทราย (The Pearl of Desert)  

 

 น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองยาซด์ (Yazd) ในสมัยดั้งเดิม

ประมาณ 3,000 ปี เคยเป็นส่วนหน่ึงของมีดีสดว้ย จนกระทัง่ในสมยัของอะคาเม
นิดส์ จากประวัติศาสตร์การปกครองท่ีผ่านมา มีการส่งกองก าลังเขา้ยึดและ

ท าลายบ้านเมืองให้เสียหาย แต่เน่ืองจากเมืองยาซ์ดได้ตั้ งอยู่ไกล  และมี               

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ จึงท าใหร้อดพน้จากความเสียหาย และไม่มีอนัตราย

จากการโจมตีของขา้ศึก จึงท าใหเ้มืองยาซ์ดยังคงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีเป็นศิลปกรรม และ

สถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวนัน้ี  
 
ในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้เคยสร้างเป็น คุกส าหรับขังนักโทษ 

(Alexander’s Prison) คนส าคญัของพวกเปอรเ์ซียไวท่ี้น่ี และต่อมาภายหลงัได้
กลายเป็นเมืองท่ีมีคนอยูอ่าศยัอยา่งถาวร ตวัเมืองและส่ิงก่อสรา้งท่ีเหมาะส าหรบั

เป็นท่ีอยู่อาศัยในทะเลทราย โดยมีการสรา้งหอ้งใต้ดิน เพ่ือหลบลมรอ้นซ่ึง

ไดผ้ลดีและเหมาะสมกวา่ใชเ้คร่ืองปรบัอากาศ 
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 น าท่านไปชม มัสยิดจาเม (Jame’s Mosque) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 
โดยกษัตริยข์องราชวงศ ์อลั อี บเูยห ์และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ้ นในปี ค.ศ.1324-

1365 และยงัมีเสามินาเรทค์ู่ของสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่นใน

อิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของเปอร์เซีย  และ

สถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมาจนทุกวนัน้ี 

 

 น าท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ท่ีตั้งอยูใ่กลท้ะเลทราย 
และภเูขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอรเ์ซียโบราณนับถือ

พระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเช่ือวา่คนท่ีตายไป

แลว้ไมค่วรท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี เพ่ือใหพ้ระท าพิธีและ

น าศพน้ันไปยงัหอคอยเพ่ือใหน้กแรง้ไดจิ้กกินเน้ือจนเหลือแต่กระดกูท่ีสะอาด 

แลว้จึงน าไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั   
พกัท่ี MOSHIR AL MAMALEK HOTEL หรือ LALEH HOTEL หรือเทียบเท่า ยาซด์ 
วนัที่ 6 ยาซด์-อีสฟาฮาน                                                           

07.30 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น. น าท่านไปชม วิหารของลทัธิบูชาไฟ(Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร ์
ซ่ึงในอดีตไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาติ ก่อนท่ีศาสนาอิสลามจะเขา้มา ในวิหาร

จะมีกระถางไฟท่ีติดลุกโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแล และทุกๆปี จะมี

การเฉลิมฉลองกนัท่ีในวิหารแห่งน้ี      

 

 น าท่านไปชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq 
Monument) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในบริเวณท่ีเป็นจตุัรสัอยู่กลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ นโดย
จาดิน อลั อาเมียร ์เช็คห์แมก ในขณะท่ีท่านเป็นผูว้่าการของยาซ์ดในสมยัของ

ราชวงศตี์มรู ์สถานท่ีแห่งน้ีมีรปูแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซ่ึงมี

น ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดท่ีมี ช่ือเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม 

นอกจากน้ันยงัมีท่ีพกัของคนเดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็น

ส าหรบัด่ืม เมื่อเวลาพลบค า่ก็จะมีแสงสีสม้ท่ีสวยงามท่ีออกมาจากส่วนโคง้ขา้งใน

มสัยิด ซ่ึงท าใหเ้ป็นภาพท่ีน่าต่ืนเตน้     

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมืองหลวง

และศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฯ ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตก ระยะทางห่าง

ประมาณ 130 กม. 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี PIROOZI HOTEL หรือ ASEMAN HOTEL หรือเทียบเท่า อสีฟาฮาน 
วนัที่ 7 อีสฟาฮาน/วิหารแวง้-จตัุรสัอิหม่าม                                                      

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

มั ่งคั ่ง  ศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  วรรณกรรม และวิทยาการ จนถึงขั้นเจริญสูงสุดใน

เกือบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซีย การประดิษฐ์อกัษรภาพอิสลาม

อนัแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย     

 

 น าท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซ่ึงถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ีไม่
เคยพบเห็นในท่ีใดมาก่อน ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์าห ์อบับาส

ท่ี 2 ท่ีมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพ่ือส าหรบัขา้มแม่น ้าซา

ยนัเดห ์ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นดว้ย 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ี ข่าน หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึง

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

ท่ีมีความสวยงามส าหรับขา้มแม่น ้าซายนัเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร และมี

ความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็น

ทางเดินท่ีสวยงามและฐานดา้นล่างถูกสรา้งเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 

 จากน้ัน ออกเดินทางไปยัง ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ

วิหารแวงค ์(Vank Church) ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนท่ีนับถือศาสนา
คริสต์ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและ

ของเปอรเ์ซีย พรอ้มกบัชม พิพิธภณัฑข์องโบสถ ์ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัหนังสือฯ 

เคร่ืองแต่งกาย ประวติัศาสตรค์วามเป็นมา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การแกะสลกัตวั

อกัษรบนเสน้ผม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชม พระราชวงัเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 

เสา ซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระ

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

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

ความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตวัพระราชวงั 2 ชั้นสูง 15 เมตร 

มีการแกะสลกัลวดลายประตหูนา้ต่างท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม้

ท่ีเขียวชอุ่มเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรบั

พระราชอาคันตุกะ ซ่ึงต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษัตริยช์าห์ อบับาส ท่ี 2 และ

เสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม จตัรุสัอิหม่าม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่า

ตารางเมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 

เมตร ซ่ึงมีสถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งจตุัรสั

แห่ง น้ี เ พ่ือให้เ ป็นสถานท่ีส าคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโ ล 

นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979     

 

 ชม พระราชวงัอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของกษัตริย ์
ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพ่ิมเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นไดถู้ก

ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยน้ัน 

พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีประทบัและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุดยงั

ไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี                       

 

 ชม มสัยดิชีคห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสรา้งโดยชาห ์ 
อบับาสท่ี 1 เช่นเดียวกนัซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่าน้ัน โดย

เฉพาะตวัโดมซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ    

 

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

โดยมียอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรทท่ี์มีความสูงประมาณ 40 

เมตร  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝากต่างๆท่ีบริเวณจัตุรสัแห่ง

น้ี 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี PIROOZI HOTEL หรือเทียบเท่า อสีฟาฮาน 
วนัที่ 8 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห-์คาชาน  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาชาน (Kashan) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ

อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามและอุดมสมบรูณ ์
ระหว่างทาง ใหท่้านได้ชมความสวยงามของ หมู่บา้นแอบยาเนห ์(Abyaneh 
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Village) ท่ีมีความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งอยู่บน
เนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใชอิ้ฐดินดิบเป็นวสัดุ

ในการสรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16-18 เมื่อ

สมัยก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซ่ึงต่อมาไดร้ับเอาศาสนา

อิสลามเขา้มา และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามใน

ทะเลทราย หรือท่ีเรียกว่า โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พันธุ์

ดอกไมต่้างๆ 

 

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

สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน ้ าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติซ่ึงมีความดนัจากน ้าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลงัน ้าท่ีไหลไปตามท่อต่างๆ 

และไหลไปหล่อเล้ียงตน้ไมต่้างๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอันสวยงามท่ีถูก

สรา้งเป็น 2 ชั้นส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้าและอบไอน ้า 

 

 จากน้ันไปชม โบรูเจอรด์ี เฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือ

คฤหาสน์หลงัน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยพ่อคา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ช่ือว่า ฮจั เซ

เยส จาฟาร ์นาทานซี เพราะว่าไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรูเจอรดี์ บา้น

หลังน้ีได้ถูกสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 18 ปี 

ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมีลกัษณะ

เป็นช่องลมเพ่ือให้อากาศได้ถ่ายเทและหมุนเวียน อีกทั้งยังท าการตกแต่ง

ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปูนป้ันและทาสีใหม้ีความสวยงามตามแบบ

ลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย   

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเตหะราน ระยะทางประมาณ 150 กม.  
18.00 น. รบัประทานอาหารวา่ง (อาหารกล่อง/แซนดว์ิช)  

 น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินโคไมนี เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
22.00 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 

528 (รบัประทานอาหาร และพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ  

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไมค่งท่ี / การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ  
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 
ค าแนะน า : “สุภาพสตร”ี กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ และ
เตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไมม่ีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียมไปอาจ
เป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ 
(หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่11 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         77,900.-   
12,000.- 

         77,900.-   
77,900.-   
15,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่าน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 7 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 56 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการ
จองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 11 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  
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 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
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ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


