
 

 

รหัสทัวร PVC1901424 
ทัวรอิหราน THE ULTIMATE IN IRAN 8 วัน 5 คืน (W5)  
 

เตหะราน / MILAD TOWER / พระราชวัง SA’DABAD / พระราชวัง NIAVARAN / ชีราช / 
PINK MOSQUE / พระราชวัง PERSEPOLIS / อิสฟาฮาน / NASSHE / E JAHAN 
SQUARE / พระราชวัง ALI-QAPU / LOTFOLLAH MOSQUE / IMAM MOSQUE / 
อับยาเนห / คาชาน / แกรนดบาซาร / พระราชวัง GOLESTAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน      

20.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโดยสารขาออก
ประตูที่ 8 – 9  เคานเตอร S  
โดยสายการบินมาฮารน แอร Mahan Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

23.35 น. เหินฟ�าสู กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหราน  
โดยสายการบินมาฮารน แอร Mahan Air เที่ยวบินท่ี W5050 

  (ใชเวลาเดินทาง 7 ช่ัวโมง 30 นาที ) 
 

 
 
วันที่สอง เตหะราน  – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - 

ชีราช 
03.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิหมามโคมัยนี Imam Khomeini 

International Airport ทางใตของกรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (สุภาพสตรี
กรุณาคลุมผมใหเรียบรอยกอนลงจากเครื่อง)  
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูกรุงเตหะราน  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
  แวะใหทุกทานไดลางหนา ทํากิจวัตรสวนตัว  

หลังจากน้ันนําทุกทานเขา ชมพระราชวัง 
Sa’abad Complex พระราชวังท่ีมีบริเวณ
กวางขวางที่สุดในพระราชวังท้ังหลายในกรุง
เตหะราน โดยมีบริเวณที่เปนอุทยานกวาง
ประมาณ 987 ไร พระราชวัง Sa’dabad 
เดิมเปนที่ประทับฤดูรอนของกษัตริยใน



 

 

ราชวงศ Qajar และไดใชตอมาจนถึงราชวงศ Palehvi ภายในพระราชวังมี
ตําหนักมากมายแตท่ีสําคัญมี 2 หลังคือ ตําหนักขาว  
จากน้ันนําทานเย่ียม ชม พระราชวังเนียวาราน (Naivaran Palace) พระราชวัง
จะเร่ิมสรางในสมัยของราชวงศ Qajar แตเปนพระราชวังแหงสุดทายของราชวงศ 
Pahlevi กอนถูกการปฎิวัติยึดอํานาจ ซ่ึงคณะปฎิวัติถือวาพระราชวังแหงน้ีคือ
สัญลักษณของความฟุ�งเฟ�อของระบอบกษัตริยอยางชัดเจน ตัวพระราชวังมีสวนที่
จัดแตงไวอยางเปนสัดสวนสวยงาม ตัวอาคารไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมแบ
ยุโรป มีขาวของเครื่องใชสวนพระองครวมทั้งของพระโอรสและพระธิดาจัดแสดง
อยู ซึ่งท้ังหมดเปนของชางฝมือช้ันยอดจากยุโรปทั้งส้ิน 

  
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

จากน้ันนําทุกทาน เขาชม หอคอยมิลาด ทาวเวอร (Milad Tower) ซ่ึงเปน
หอคอย แหงความภาคภูมิใจของคนอิหรานทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแหงน้ี
ออกแบบกอสรางโดยสถาปนิกชาวอิหรานเองทั้งหมด เปนหอคอยที่สูงเปนอันดับ 
6 ของโลก ดวยระดับความสูงถึงยอดเสาสงสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร 
ทานจะไดชมความงามของกรุงเตหะรานอยางท่ัวถึงจากหอคอยแหงน้ี 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  

   เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู เมืองชีราช (Shiraz) 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

20.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ สูเมืองชีราช (Shiraz) 
โดยสายการบินมาฮานแอร W5 1087 

21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราช  
นําทานเขาสูท่ีพัก CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที่สาม ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน  
   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารนําทานชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู (Pink Mosque) หรือ 
Nasir ol Molk สุเหราสรางข้ึนในสมัยราชวงศ Qajar ประมาณป ค.ศ. 1876 – 
1888 โดยคําส่ังของผูครองนคร Shiraz ในสมัยน้ันภายในประดับประดาไปดวย
กระเบ้ืองโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เปนสีหลัก ซ่ึงเปนเพียงมัสยิดแหงเดียวใน
อิหราน ไมวาทานจะมองมาจากมุมใดของมัสยิดก็ตามทานจะไดเห็นสีของ
กระเบ้ืองที่ตกแตงภายในเปนสีชมพูสวยงามเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง
แสงแดดยามเชาท่ีสาดแสงผานกระจกสีลงมากระทบพ้ืนดูสวยงามเกินคําบรรยาย
จริงๆ  

 
 
 
 
 
 

 
นําทานออกเดินทางสู พระราชวังโบราณเปอรซีโพลิส (Persepolis) ใชเวลา
เดินทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดีตสถานที่น้ีไดเปนเมืองหลวง และศูนยกลางที่
ย่ิงใหญของอาณาจักรเปอรเซียในยุคของดาริอุสมหาราช และไดข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกในปค.ศ.1979 ใหทานไดชมโบราณสถานที่สรางโดยกษัตริยดาริอุสมหา
ราชกอนคริศตกาลประมาณ 520 ป จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งไดถูก
กอสรางปรับปรุงตอเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ป นครแหงน้ีเปนป�อมปราการ
และนครศูนยกลางที่ประกอบดวยราชวังตางๆ หองโถงใหญ ที่เก็บทรัพยสมบัติ  
ท่ีเก็บส่ิงของมีคาตางๆ ที่มีความสําคัญที่สุด แตในป ค.ศ. 330 กอนคริสตกาล ได
ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอรมหาราช บุกเขาทําลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือ
แตซากปรักหักพังไวใหชม  



 

 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

จากน้ันไมไกลนําทานไปเที่ยวชมสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึง ซ่ึง
เปนสุสานที่ฝงศพของกษัตริย 4 องค เนโครโพลิส( Necropolis) หรือ Naqsh-
e Rostam ใหทานไดชมสถาปตยกรรมที่เดนในการแกะสลักบนผาหินและที่
สําคัญเปนสุสานของษัตริยดาริอุสท่ี1 และกษัตริยองคตอๆมาอีก 3 พระองคซ่ึงเคย
ปกครองนครเปอรเซโพลิสมากอน นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม Naqsh-e-
Rostamหรือ สุสานส่ีกษัตริย สถานท่ีแหงน้ีเปนสุสานของพระมหากษัตริยแหง
ราชวงศอะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียและเคยประทับที่พระราชวัง
แหงน้ีมากอนที่จะสวรรคต แตดวยความเช่ือตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอ
สเตอรที่วา หลังจากจบส้ินชีวิตจากความเปนมนุษยบนโลกใบน้ีแลว ชีวิตก็ยังคง
ดําเนินตอเพียงแตวาจะตองไปสูอีกโลกหน่ึงหรือในอีกมิติหนึ่งเทาน้ัน ดังน้ันจึงตอง
สรางสุสานแหงน้ีข้ึนมาใหมีความย่ิงใหญอลังการ เชนเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย
เหลาน้ันเคยประทับมากอน โดยการสรางสุสานน้ันก็ไมไดสรางอยางธรรมดา
ท่ัวๆไป มีการสรางโดยการขุดเจาะเขาไปเปนหองขนาดใหญบนหนาผาหิน ซ่ึงอยู
สูงจากพ้ืนดินประมาณ 20 เมตร และไดมีการแกะสลักหินสวนหนาใหมีความ
สวยงามอีกดวย 

   
 
 
 
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง อิสฟาฮาน (ISFAHAN) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 
ช่ัวโมง (482 กม.) ต้ังอยูหางจากกรุงเตหะรานทางทิศใตราว 340 กม. มี



 

 

ประชากร 1,583,609 คน เปนเมืองใหญเปนอันดับ 3 ของอิหราน รองจาก
เตหะรานและมัชฮัด 
นําทานชม สะพานยามค่ํา  OLD BRIDGE ZAYANDEROOD  หรือ สะพานคา
จู (KHAJU BRIDGE) เปนสะพานเกาแกท่ีสวยงามที่สุดในเมืองอิสฟาฮาน อู
อารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอิหราน ทอดขามแมน้ําแมน้ําซอยันเดหโรด 
(Zayandeh-Rud) สรางมาต้ังแตสมัยจักรวรรดิตีมูร ในศตวรรษที่ 15 กอนท่ีใน
ศตวรรศที่ 17 ราวป ค.ศ. 1650 กษัตริยชาวเปอรเซีย "ชาห อับบัสที่ 2" แหง
ราชวงศซาฟาวิด (Safavid Dynasty) ไดสรางสะพานใหมทับรากฐานสะพานเกา 
ในรูปแบบสถาปยกรรมแบบสะพานโคงโรมัน (Roman Arch bridge)มีจารึกไว
ท่ีสะพานดวยวา มีการซอมในป ค.ศ. 1873 ทําใหมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก 

 
 
 
 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

นําทานเขาสูท่ีพัก KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่ส่ี  ฮิสฟาฮาน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ชมเมืองอิสฟาฮาน อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอรเซียแหงยุคที่มีความรุงเรือง
สูงสุดอีกคร้ังหน่ึงในศตวรรษที่ 17-18 มีความม่ันคงเปนปกแผนภายใตการ
ปกครองของราชวงศซาฟาวิด ซ่ึงเปนชาวเปอรเซียแท และเมืองหลวงอิสฟาฮานก็ก
ลายเปนท้ังเมืองศูนยกลางการปกครองและเมืองศูนยกลางทางการคา จนไดรับ
ฉายาวา Esfahan is half of the world หมายถึงไมวาใครจะตองการสินคา
อะไรก็ตาม ก็ตองไปหาซ้ือกันที่เมืองอิสฟาฮาน ย่ิงไปกวาน้ันยังเปนชวงเวลาที่
อาณาจักรเปอรเซียไดเช่ือมสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรตางๆ รวมทั้งสยามซ่ึงจะ
ตรงกับยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาอีกดวย 



 

 

นําทานเย่ียมชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-e-Jahan ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใหญที่สุดแหง
หน่ึงนับวาเปน จัตุรัสท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มี
ความกวาง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเน้ือท่ีประมาณ 
80,000 กวาตารางเมตร ใหญกวาจัตุรัสแดงในกรุงมอสโควถึง 2 เทา 
ในอดีตเปนสนามแขงโปโล หรือ เรียกอีกอยางหน่ึงวา จัตุรัสอิหมาม Imam 
Square อัญมณีแหงโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และ
สถาปตยกรรมที่สวยงามเอาไวในที่เดียวกัน นําทานเขาชม มัสยิดอิหมาม Imam 
Mosque ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่ย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ถูกสรางข้ึนในป 
ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตท่ีมีความสูง 40 เมตร  
เขาชม มัสยิดชีคหลอทฟอลลาห หรือ Sheikh Lotfollah Mosque ซ่ึงสราง
โดยชาห อับบาสที่ 1 เชนเดียวกัน ซ่ึงจะใชเปนมัสยิดสวนพระองคและราชวงศ
เทาน้ัน โดยเฉพาะตัวโดม ซ่ึงถือไดวางดงามที่สุดในประเทศ  
จากน้ันเดินอีกไมไกล นําทุกทานชม Imam Mosque สุเหราอันใหญโตสวยงาม
สรางในสมัย Shah Abbas ที่ 1 ราชวงศ Safavid โดยสถาปนิกชาวเปอรเซีย 
Imam Mosque เปนตัวอยางของสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรุงเร่ือง
ของศาสนาอิสลามท่ีมีผลตอการสรางบานแปงเมืองอยางชัดเจน ตัวสุเหราใหญโต
หรูหราโออา ประดับประดาดวยกระเบ้ืองอยางสวยงาม จนไดรับการรับรองจาก 
UNESCO ใหเปน World Heritage คูกับ จัตุรัส Naqsh-e Jahan 
จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซ่ึงถูกสรางข้ึน
ในสมัยของกษัตริยชาห อับบาสที่ 1 โยมีการสรางเพ่ิมเติมจนมีทั้งหมด 6 ช้ัน ซ่ึงได
ถูกตกแตงดวยภาพจิตรกรรมท่ีหลากหลายโดยชางฝมือช้ันยอด จิตรกรช้ันครูใน
สมัยน้ัน พระราชวังแหงน้ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่ประทับและรับรองแขกบานแขก
เมือง พรอมกันนน้ีช้ันบนสุดยังไดตกแตงเปนหองสําหรับฟงเพลงและเลนดนตรี 
จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปم�งของกินของฝากมากมายที่บริเวณรอบๆจัตุรัส 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 



 

 

นําทานเขาชม พระราชวังเชเฮล โซตุน ChehelSotun Palace หรือ วัง 40 
เสา ซ่ึงความเปนจริงแลวมีเสาเพียง 20 เสาเทาน้ัน แตเม่ือมองผานเขามาทางสระ
น้ําหนาพระราชวังจะเปนเงาในน้ําอีก 20 ตน พระราชวังแหงน้ีถูกสรางข้ึนในป 
ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ช่ือ ชีคหบาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุม ดอกไมชู
ชอสวยงามในฤดูใบไมผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่หอยเปนพวงระยาสงกล่ินหอม
นาช่ืนใจ  
พระราชวังแหงน้ีสรางในสมัย Shas Abbas ที่ 2 แตไดมีการออกแบบมาต้ังแต
สมัย Shah Abba s ท่ี 1 ดวยวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนท่ีพักผอนของกษัตริยและ
บรรดานางสนาม ตอมาใชเปนที่ตอนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวังแหง
น้ีมีสระน้ําขนาดใหญอยูดานหนา มีความยาว 100 เมตร และ 
กวาง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หนาตาง ภาพฝาผนังปูนปم�น ชม
ภาพวาดสีน้ํามันขนาดใหญที่อยูภายใตตําหนัก บอกเลาเร่ืองราวราชสํานักและ
ประวัติศาสตรการทําสงคราม 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูเขต New Julfa ซ่ึงเปนเขตที่ชาวอารเมเนียอพยพมา
ต้ังรกรากท่ีเปอรเซียแหงน้ีต้ังแตสมัยสงครามออตโตมัน ในป ค.ศ. 1603-1618 
โดยไดนําเอาคริสตศาสนาซ่ึงเปนศาสนาที่ชาวอารเมเนียนมาดวย นําทุกทานชม 
Vank Cathedral ภายในมีภาพวาดผนังสีสันสวยงามแทบจะทุกตารางน้ิว ใหทุก
ทานไดช่ืนชมและสวดมนตขอพร จากน้ันเดินไมไกลกัน นําทุกทานเขาชม 
พิพิธภัณฑ Vank Cathedral ท่ีจัดแสดงถึงการนําเขาเคร่ืองพิมพมาเปนคร้ังแรก 
ภายในมีการจัดแสดงหนังสือ คัมภีรไบเบิลตางๆ รวมไปถึงภาพวาด และพรมทอ
ลวดลายที่หายากย่ิงตาง 
 
 
 

 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
นําทานเขาสูท่ีพัก KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 

วันทีห่า  อิสฟาฮาน – อับยาเนห – คาชาน – เตหะราน   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานอับยาเนห Abyaneh Village หมูบานโบราณท่ีอยูบน
เทือกเขาซารโกรส ซ่ึงใกลกับบริเวณท่ีเรียกวายอดเขาคาคลาส มีความสูงถึง 
3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) หมูบานน้ีเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวท้ังชาวอิหรานและนักทองเที่ยวจาก
ท่ัวโลก เน่ืองจากยังมีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเดิมๆ ใชภาษาปาเธียน เปนภาษา
พูดในหมูบาน 
ผูหญิงจะใชผาคลุมศีรษะเปนลวดลายดอกไม ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะ ที่สําคัญคือ 
บานทุกหลังจะถูกฉาบดวยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบานเรา) ผสมกับเศษของ
ตนมอลท (พืชท่ีใชหมักเบียร) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง 
ใหทานไดพักผอน ถายรูปกันตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 

 
จากน้ันเดินทางสูเมืองคาชาน(Kashan) มีช่ือเสียงดานการทําเคร่ืองปم�นดินเผา 
กระเบ้ืองเคลือบ และการทอผา ทอพรม ตอมาในยุคของราชวงศ Safavid 
ปกครองเมืองคาชานก็ไดมีความเจริญรุงเรืองมากย่ิงข้ึนในฐานะเมืองศูนยกลาง
ทางการคา และเปนท่ีเปนประตูสูเมืองตาง ๆ ในพ้ืนที่ทะเลทรายทางดาน
ตะวันออก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม คฤหาสนเศรษฐี Tabantabaee Ancient House สรางมาต้ังแตยุค
ท่ีเมืองคาชานเคยรุงเรืองบนเสนทางการคาในอดีต สมัยราชวงศซาฟาวิดปกครอง
เปอรเซีย เปนยุคท่ีมีการคารุงเรืองอยางถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เปนหน่ึงใน
เมืองศูนยกลางทางการคาแหงยุคที่มีความสําคัญอีกเมืองหน่ึง มีพอคาวาณิชยที่
เปนมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสนเศรษฐีหลังน้ีก็เปนหน่ึงในอีกหลายหลังท่ีเปน
มรดกตกทอดมาสูคนในยุคปจจุบันใหเราไดเห็นและยอนรําลึกถึงในชวงท่ีเมืองคา
ชานเจริญรุงเรือง 
นําทานชม โบรูเจอรดี เฮาส (Borujerdi Historical House) คฤหาสนหลังน้ีได
ถูกสรางข้ึนโดยพอคาที่มีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ช่ือวา ฮัจ เซเยส จาฟาร นาทาน
ซี เพราะวาไดทําการสงสินคาออกไปยังเมืองบรูเจอรดี บานหลังน้ีไดถูกสรางเมื่อป 
ค.ศ.1875 ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 18 ป ภายในประกอบไปดวยสนาม
หญาที่ถูกตกแตงดวยตนไม และตัวบานมีลักษณะเปนชองลมเพ่ือใหอากาศได
ถายเท และหมุนเวียนอีกท้ังยังทําการตกแตงลวดลายฝาผนังดวยการแกะสลักปูน
ปم�น และทาสีใหมีความสวยงามตามแบบลักษณะของอิหราน  
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู กรุงเตหะราน ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง (284 กม.) 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

นําทานเขาสูท่ีพัก PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว 
หรือเทียบเทา 
 

วันทีห่ก เตหะราน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมพิพิธภัณฑอิหรานโบราณ (National Museum of Iran) 
ซ่ึงเปดข้ึนเมื่อปพ. ศ. 2480 และพิพิธภัณฑยุคอิสลาม ซ่ึงเปดข้ึนในป พ.ศ. 2515  



 

 

เปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ียอนกลับไปถึงโบราณวัตถุโบราณของ
อิหรานท่ีเก็บรักษาไวซ่ึงรวมถึงภาชนะเคร่ืองปم�นดินเผา วัตถุโลหะ ส่ิงทอท่ีเหลืออยู 
และมีหนังสือหายากและเหรียญเกา  

 
 
 
 
 
 

นําทานชอปปم�ง ตลาดประจําเมืองเตหะราน  (Tehran Grand Bazaar) ตลาด
ทองถ่ินที่ใหญและมีช่ือเสียงอันดับตน ๆ ของประเทศอิหรานอยูใกลกับ Arg 
Square ทางตอนใตของเมืองเตหะราน มีสินคาพ้ืนเมืองของอิหรานทุกส่ิงอยาง 
โดยเฉพาะพรมสวย ๆ เคร่ืองเทศ เส้ือผาพ้ืนเมือง สินคาหัตถกรรม ถ่ัวนานาชนิด 
ชาแสนอรอยและอ่ืน ๆ อีกมากมายในราคาไมแพง รวมทั้งอาหารทองถ่ินที่มี
ช่ือเสียงก็สามารถหาซ้ือและลองชิมกันไดที่น่ีดวยเชนกันอยางเชน Gaz หรือขนม
ตังเมเปอรเซีย ไอศกรีมกุหลาบ ชาตางๆ น้ําผลไม หญาฝร่ันและไกยางอาหารยอด
ฮิต บาซารจะปดทุกวันศุกร เปดใหบริการวันเสาร-พุธ และวันพฤหัสบดี 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
นําทานเที่ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)ซ่ึงในชวงเวลาหน่ึง
หลังการปฏิวัติโดยอิหมามโคมัยนี พระราชวังแหงน้ีก็ตกอยูในสภาพยํ่าแย ถูก
ปลอยทิ้งรางอยางนาอัปยศอดสูเชนเดียวกับวังอ่ืนๆเพ่ิงจะมีการบูรณะเมื่อเร่ิมเปด
ประเทศอีกคร้ังหน่ึงราวๆ 5 ปท่ีผานมา อยางไรก็ตามวังแหงน้ีก็ยังคงความงดงาม
ในการตกแตงภายในดวยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรท่ีสุดอลังการ และการ
ตกแตงภายนอกดวยกระเบ้ืองเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเดนเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของศิลปะยุค Qajar ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมาทุกตารางน้ิวของพระราชวังแหง
น้ีก็ดวยพระปรีชาของกษัตริยองคหน่ึงของราชวงศ Qajar คือ Nasser Al-Din 



 

 

Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดใหสรางและตกแตงข้ึนตามแบบยุโรปที่ทานเคย
เสด็จประพาสมากอนหนาน้ัน 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

นําทานเขาสูท่ีพัก PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว 
หรือเทียบเทา 
 

วันทีเ่จ็ด  เตหะราน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารนําทานชม พิพิธภัณฑเคร่ืองเพชรพลอย National Jewelry 
Museum สถานท่ีแหงน้ีถูกดูแลรักษา และมีการบริหารงานอยางเขมงวดโดย
ธนาคารชาติของอิหราน ภายในเต็มไปดวยเคร่ืองเงิน ทอง และเคร่ืองประดับอัญ
มณีเพลรพลอย ไขมุก อันล้ําคามากมายเกินกวาจะประมาณราคาได ซ่ึงมีของท่ี
สําคัญตาง ๆ ท้ังส้ิน ชม เพชรสีชมพูที่ใหญที่สุดในโลก มีน้ําหนักถึง 182 กะรัต 
ชม ลูกโลกที่ประดับดวยอัญมณีหาหมื่นกวาช้ิน ซ่ึงมีน้ําหนัก 18,200 กะรัต และ
ชม พระราชบัลลังกของกษัตริยที่เคยน่ังครองราชย ซ่ึงประดับดวยเพชรนิลจินดา
มากกวา 26,000 ช้ิน มงกุฎของราชวงศ ฟาทห อาลี ชาฮี ทําดวยไขมุกและเพชร
พลอยน้ําหนัก 4.5 กก.รวมถึงเคร่ืองเพชรทองอันประเมิณคาไมไดอีกมากมาย 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

นําทาน เดินทางสูตลาด LOCAL MARKET ซ้ือของฝาก ท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 
อาทิเชน ถ่ัวพิตาชิโอ เม็ดวอลนัท อินทผาลัม 



 

 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทาง  สูสนามบิน Imam Khomeini 
International Airport (IKA)  
เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

21.45น. เหินฟ�า สูสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮารน แอร 
Mahan Air เท่ียวบินที่ W5051 

 
วันที่แปด กรุงเทพฯ   

07.45 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
   
อัตราคาบริการ 
กําหนดการ
เดินทาง 
 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

28 มิ.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. 62 

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

UPDATE PROGRAM 13MAY19 
 
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปล่ียนแปลง 
ขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
กรณีท่ีคณะทัวรออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจงตอทางคณะทัวรใหทราบวามีการเรียกเก็บ
คาทัวรเพ่ิมในกรณีที่ต่ํากวา 15 ทาน ตามความเหมาะสมและเปนจริง 

เง่ือนไขการจอง 

งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท /ทาน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง พรอมสง
รายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันที  

งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
***กรณี เปนเลม PASS ตางประเทศ กรุณาโทรสอบถามราคาอีกคร้ังหน่ึง แตละประเทศราคา
ย่ืนไมเทากัน  
และตองใชเวลาขอวีซา นานกวาคนไทย ประมาณ 2-3 อาทิตยกอนการเดินทาง  *** 

กรณีท่ีตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่กอน
ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเขาประเทศอิหราน 
หนังสือ PASSPORT ตัวจริง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาเหลือ
ประทับไมนอยกวา 2 หนา  
รูปถาย 2 น้ิว พ้ืนหลังขาว จํานวน 2 รูป 
สําเนาทะเบียนบาน  1 ฉบับ 
 กรอกแบบฟอรม ทายโปรแกรมสงกลับมา  
กรณีท่ีตองการย่ืน VISA  อิหรานที่ไทยดวน  ตองเพ่ิม คาย่ืนดวนอีกทานละ  1,500  บาท  
จากรายการทัวร    
 กรณี ที่ไมสามารถย่ืนวีซาพรอม กรุฟ ทาน สามารถย่ืนวีซาหนาดานไดดวยตัวทานเอง คาวีซา 
จะอยูท่ี 100  EUR 
 
กรณียกเลิก 

หลังจากชําระคามัดจําแลว สามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกต๋ัว
ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีก
คร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออกเมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 
ไมวาเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร และต๋ัว
เคร่ืองบินภายใน ช้ันประหยัด 



 

 

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งส้ิน 6 
คืน  
คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 
คาวีซาประเทศอิหราน (ในกรณีทานสามารถเตรียมเอกสารไดตามระยะเวลาที่กําหนดเทาน้ัน) 
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน (น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม) 
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 
1,000,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย
อายุต่ํากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับ 

เง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคุมครอง) **ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองรอน
ทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional Tour ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน** 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
คาบริการ และคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ 
คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ bell boy 
ของแตละโรงแรม 
คาทิปมัคคุเทศก พนักงานขับรถ ในประเทศอิหราน และ หัวหนาทัวรจากเมืองไทย  
3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน x 6 วัน = 18 USD 
2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน x 6 วัน  = 12 USD 
3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย x 8 วัน  = 24 USD  
 รวมคาทิป 54 USD/ทาน/ หรือประมาณ 1,890 บาทไทย  
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
ไมถึงจํานวนอยางนอย   15 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหหากตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ 
อุบัติเหตุตาง ๆ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธ
เขาเมือง ในทุกกรณี 
ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตราคาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณ
ดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 
ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพ
ใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอิหรานดานลางน้ี!! 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน กรอกเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน เพ่ือประโยชนของ
ตัวทานเอง** 

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  แตงงาน            หมาย            หยา   

  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส……………………………………………………………......................... 

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? 
………………………………………...……………………………………… 

  ** สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ตัวอยาง File สําหรับ Scan หนา Passport เพ่ือย่ืนวีซาอิหราน 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหนาท่ีเหลือ
ไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 
** หากทานไมสามารถใหเลมกับทางเจาหนาที่ ตามระยะเวลาดังกลาว ทางบริษัทฯ จะย่ืนวีซา
แบบพิเศษ ซึ่งมีคาใชจายเพ่ิม 1,000 บาท/ทาน ใชเวลา 2-3 วันกอนเดินทาง** 
 
 
 


