
 

 

รหัสทัวร B2B1901423 

ทัวรอิหราน The Great of Persia 7 วัน 4 คืน (W5) 
พระราชวังโกเลสตาน / พิพิธภัณฑเคร่ืองเพชรพลอย /  ชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอคอยมิ
ลาด ทาวเวอร / สุเหราสีชมพู /เปอรเซโพลิส / เนโครโพลิส / อิสฟาฮาน / จัตุรัสอิหมาม / 
มัสยิดอิหมาม / มัสยิดชีคห / ลอทฟอลลาห / พระราชวังอาลี คาปู / พระราชวังเซเฮล โชตุน / 
วิหารแวงค / สะพานคาจู / อับยาเนห / ทะเลเกลือ /  
คาซาน / คฤหาสนเศรษฐี / โบรูเจอรดี เฮาส / สวนฟน / รานทาวาโซ / เตหะราน 
 

 

 

 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

อหิร่าน The Great of Persia   
7 DAYS 4 NIGHTS 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
19.30 น. 
 
22.35 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร S สายการบินมาฮานแอร โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสู กรุงเตหะราน โดยสายการบิน มาฮานแอร เที่ยวบินที่ W5 050 

วันที่ 2 เตหะราน – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ –พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑเคร่ืองเพชร
พลอย - หอคอยมิลาด ทาวเวอร – ชีราช(บินภายใน) 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร 
เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 2.30 ช่ัวโมง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเตหะราน 
เมืองหลวงและเมืองใหญสุดของประเทศ 
*** คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 27 ก.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 02.30 น. *** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมืองเตหะราน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

(National Museum) ที่มีช่ือเสียงซึ่งไดเก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ จากทั่วทุกแหง
ในอิหราน ถูกนํามารวมกันไวที่น่ี และที่สําคัญที่สุดส่ิงของเคร่ืองใชในราชวงศของอะคา
เมนิดท่ียอนอดีตไปถึง 2,600 ปพรอมกันน้ันยังไดแสดงถึงความรุงเรืองของอาณาจักร
เปอรเซียในอดีตอีกดวย จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan 
Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เปนพระราชวังท่ีสรางอยูกลางเมือง เปน
ส่ิงกอสรางที่เกาประมาณ 400 กวาป ซ่ึงในชวงเวลาหน่ึงหลังการปฏิวัติโดยอิหมามโค
มัยนี พระราชวังแหงน้ีก็ตกอยูในสภาพย่ําแย ถูกปลอยท้ิงรางอยางนาอัปยศอดสู
เชนเดียวกับวังอ่ืนๆเพ่ิงจะมีการบูรณะเม่ือเร่ิมเปดประเทศอีกคร้ังหน่ึงราวๆ 5 ปที่ผาน
มา อยางไรก็ตามวังแหงน้ีก็ยังคงความงดงามในการตกแตงภายในดวยกระจกเงาตัด
เหล่ียมแบบเพชรท่ีสุดอลังการ และการตกแตงภายนอกดวยกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีสีสันและ
ลวดลายโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปะยุค Qajar ท้ังหมดที่เกิดข้ึนมาทุก
ตารางน้ิวของพระราชวังแหงน้ีก็ดวยพระปรีชาของกษัตริยองคหน่ึงของราชวงศ Qajar 
คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดใหสรางและตกแตงข้ึนตามแบบ
ยุโรปที่ทานเคยเสด็จประพาสมากอนหนาน้ัน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเคร่ืองเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานที่

แหงน้ีถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอยางเขมงวดโดยธนาคารชาติของอิหราน ภายใน
เต็มไปดวยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดับ อัญมณี เพชรพลอย ไขมุก อันล้ําคา
มากมายเกินกวาจะประมาณราคา ซ่ึงมีของท่ีสําคัญตางๆ หลายอยางใหไดชม อาทิ เชน 
เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เปนเพชรสีชมพูที่เม็ดใหญที่สุดในโลก มี
น้ําหนักถึง 182 การัต , ลูกโลก (Global of Jewel)  ซ่ึงมีน้ําหนักประมาณ 18,200 
การัต , พระราชบัลลังกฯ (Naderi Shah Throne) ของกษัตริยท่ีเคยน่ังครองราช มี
ความสูงประมาณ 2.25 เมตร ประดับดวยเพชรนิลจินดามากกวา 26,000 ช้ิน และ 
มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซ่ึงทําข้ึนในราชวงศของฟาทห อาลี ซาฮ ท่ีข้ึนครองราชยใน
ป ค.ศ.1797-1834 ทําดวยไขมุกและอัญมณีท่ีมีคาอีกมากมายรวมแลวมีน้ําหนัก
ประมาณ 4.5 กก. นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองประดับตางๆอีกมากมายท่ีประเมินคาไมได นํา
ทานเดินทางชมหอคอยมิลาด ทาวเวอร (Milad Tower) ซึ่งเปนหอคอย แหงความ
ภาคภูมิใจของคนอิหรานทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแหงน้ีออกแบบกอสรางโดยสถาปนิก
ชาวอิหรานเองทั้งหมด เปนหอคอยที่สูงเปนอันดับ 6 ของโลก ดวยระดับความสูงถึงยอด
เสาสงสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ทานจะไดชมความงามของกรุงเตหะราน
อยางทั่วถึงจากหอคอยแหงน้ี 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสูเมืองชีราซ 

(Shiraz) 
20.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน มาฮานแอร เที่ยวบินที่ W51087 
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราซ จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก ROYAL HOTEL SHIRAZ หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 ชีราช – สุเหราสีชมพู  
- เปอรเซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานไปชม สุเหราสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีช่ือวา Nasir ol Molk Mosque 

ซึ่งไดช่ือวาเปนสุเหราที่มีความสวยงามและสําคัญที่สุดของอิหรานตอนใต สรางข้ึนใน
สมัยราชวงศ Qajar ประมาณป ค.ศ. 1876-1888 โดยมีรซา ฮาซาน อลี นาซีร อัล
มอลค เอกลักษณของสุเหราน้ี คือ สวนตางๆจะถูกตกแตงดวยกระเบ้ืองสีชมพู สีแดง สี
เหลือง เปนหลัก ซ่ึงเปนเพียงมัสยิดแหงเดียวในอิหราน ไมวาจะมองมาจากมุมใดของ
มัสยิดก็ตามจะไดเห็นสีของกระเบ้ืองที่ตกแตงภายในเปนสีชมพูสวยงามเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงแสงแดดยามเชาที่สาดแสงผานกระจกสีลงมากระทบพ้ืนดูสวยงาม
มาก  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเปอรเซโพลิส (Persepolis) ซ่ึงอยูท่ีเมืองมารพดาสท อยู

หางจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. ในอดีตสถานที่น้ีได
เปนเมืองหลวง และศูนยกลางท่ีย่ิงใหญของอาณาจักรเปอรเซีย และไดข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1979 ใหทานไดชมโบราณสถานท่ีสรางโดยกษัตริยดาริอุสมหาราช
กอนคริสตกาลประมาณ 520 ป จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซ่ึงไดถูกกอสรางปรับปรุง
ตอเติมมาตลอด ระยะเวลา 200 ป นครแหงน้ีเปนป�อมปราการและนครศูนยกลางท่ี
ประกอบดวยราชวังตางๆ หองโถงใหญ ท่ีเก็บทรัพยสมบัติ ท่ีเก็บส่ิงของมีคาตางๆ ท่ีมี
ความสําคัญที่สุด แตในป ค.ศ. 330 กอนคริสตกาล ไดถูกกองทัพของอเล็กซานเดอรม
หาราช บุกเขาทําลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแตซากปรักหักพังไวใหชม จากน้ันนํา
ทานชม เนโครโพลิส(Necropolis) ซึ่งเปนสุสานที่ฝงศพของกษัตริย 4 องค ใหทานได
ชมสถาปตยกรรมที่เดนในการแกะสลักบนผาหินและที่สําคัญเปนสุสานของษัตริย ดาริอุส
ที่ 1 และกษัตริยองคตอๆมาอีก 3 พระองคซึ่งเคยปกครองนครเปอรเซโพลิสมากอน ซ่ึง
เรียกวา นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม (Naqsh-e-Rostam) หรือ สุสานส่ีกษัตริย 
ถือวาเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
อิสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเปนเมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศอิหรานรองจากเมือง
เตหะรานและเมืองมัชฮัด ต้ังอยูระหวางกลางของเมืองเตหะรานและเมืองชีราช เปนเมือง
ที่มีสถาปตยกรรมอันโดดเดนมากมาย และไดรับข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจาก 
UNESCO ระยะทางประมาณ 482 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PIROOZI HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 4 อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหมาม – มัสยิดอิหมาม - มัสยิดชีคห ลอทฟอลลาห - พระราชวัง
อาลี คาปู - พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค - สะพานคาจู 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชมความสวยงามของเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเปนเมืองที่ม่ังค่ังดาน

ศูนยกลางการคาขาย อุตสาหกรรม ศูนยกลางของวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ศิลปกรรม 
วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงข้ันสูงสุดในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะการทอพรม
เปอรเซีย การประดิษฐอักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอรเซีย จนไดรับ
ฉายาวา Esfahan is half of the world ซ่ึงแปลวาไมวาใครจะตองการสินคาอะไรก็
ตาม ก็ตองไปหาซ้ือกันที่เมืองอิสฟาฮาน นําทานไปชม จัตุรัสอิหมาม (Imam Square) 
ซึ่งเปนจตุรัสท่ีใหญที่สุดในอิหราน มีพ้ืนท่ีประมาณ 80,000 กวาตารางเมตร มีความ
กวางประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 500 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีใหญกวา
จตุรัสแดงในกรุงมอสโควถึง 2 เทา โดยมีสถาปนิก อาลี อัคบารเปนผูออกแบบและ
ควบคุมการกอสรางจัตุรัสแหงน้ี จตุรัสน้ีใหเปนสถานท่ีสําคัญในดานกิจการทหารและเลน
กีฬาโปโล นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยังมีการตกแตงเปนรูปโดมที่สวยงาม และไดรับการ
ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในปค.ศ.1979  จากน้ันนําทานชม มัสยิดอิหมาม (Imam 
Mosque) ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมท่ีย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลกถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.
1612 และสรางเสร็จในป ค.ศ.1638 มียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามิ
นาเรตที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร จากน้ันนําทานชม มัสยิดชีคห ลอทฟอลลาห 
(Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสรางโดยชาหอับบาสที่ 1 ซ่ึงใชเปนมัสยิดสวน
พระองคและราชวงศเทาน้ัน โดยเฉพาะตัวโดมซ่ึงเปนจุดเดนและสวยงดงามที่สุดใน



 

 

ประเทศ จากน้ันชมพระราชวังอาลี คาปู(Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสรางข้ึนในสมัยของ
กษัตริยชาห อับบาสท่ี 1 อีกเชนกันโดยมีการสรางเพ่ิมเติมจนมีท้ังหมด 6 ช้ัน ซ่ึงแตละ
ช้ันไดถูกตกแตงดวยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝมือจิตรกรช้ันครูในสมัยน้ัน 
พระราชวังแหงน้ีสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีประทับและรับรองพระราชอาคันตุกะในสมัยน้ัน และ
ช้ันบนสุดยังไดตกแตงเปนหองสําหรับฟงเพลงและเลนดนตรี  ใหทานอิสระตามอัธยาศัย
และเลือกซ้ือของฝากตางๆท่ีบริเวณจตุรัสแหงน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานไปชมเขาพระราชวังเซเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา 

แตความจริงแลวมีเสาเพียง 20 ตนเทาน้ัน แตเมื่อมองผานเขามาทางสระน้ําหนาวังจะ
เปนเงาในน้ําอีก 20 ตน รวมเปน 40 ตน พระราชวังน้ีสรางขึ้นในป ค.ศ.1614 โดย
สถาปนิก ช่ือชีคห บาไฮ มีพ้ืนที่ประมาณ 67,000 ตรม. มีสระน้ําอยูดานหนา มีความ
ยาวประมาณ 110 เมตรและกวาง 16 เมตร ตัวพระราชวัง 2 ช้ันมีการแกะสลักลวดลาย
ประตูหนาตางท่ีสวยงาม ตามผนังของหองโถงดานในอาคารพระราชวังจะมีภาพเขียน
ขนาดใหญหลายภาพ แตละภาพน้ันจะบอกเลาเร่ืองราวในประวัติศาสตรต้ังแตสมัย
จักรวรรดิเปอรเซียโดยฝมือศิลปนที่มีช่ือเสียงในยุคซาฟาวิด ภายนอกลอมรอบไปดวย
สวนดอกไมท่ีเขียวชอุมเพื่อใหเปนที่พักผอนของกษัตริยและนางสนมตอมาใชเปนท่ี
ตอนรับพระราชอาคันตุกะ ซ่ึงตอมาก็ไดถูกตอเติมและเสร็จเรียบรอยในยุคของกษัตริย
ชาห อับบาสที่ ในป ค.ศ.1647 จากน้ันนําทานเดินทางสูเขต New Julfa ซ่ึงเปนเขตที่
ชาวอารเมเนียอพยพมาต้ังรกรากท่ีอาณาจักรเปอรเซียแหงน้ีต้ังแตสมัยสงครามออตโต
มัน โดยไดนําเอาคริสตศาสนาซ่ึงเปนศาสนาของชาวอารเมเนียนมาดวย นําทุกทานชม



 

 

เขาวิหารแวงค (Vank Church) ซึ่งเปนโบสถของชาวอารเมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต 
ที่ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอรเซีย
ภายในมีภาพวาดผนังสีสันสวยงามแทบจะทุกตารางน้ิว ใหทุกทานไดช่ืนชมและสวดมนต
ขอพร จากน้ันนําทานชมพิพิธภัณฑของโบสถซ่ึงจะแสดงเก่ียวกับหนังสือคัมภีรไบเบิล
ตางๆ ภาพวาดประวัติศาสตรความเปนมา และการแกะสลักตัวอักษรบนเสนผม จากน้ัน
นําทานเดินทางไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งเปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่
สวยงามและมีความสําคัญกับเมืองอิสฟาฮานมีอายุราว 360 ปถูกสรางข้ึนต้ังแต
ศตวรรษท่ี 17 โดยกษัตริยชาห อับบาสที่ 2 แหงเปอรเซียโดยมีความกวาง 12 เมตร 
และยาวประมาณ 132 เมตร เพ่ือสําหรับขามแมน้ําซายันเด (Zayande River) และใน
ขณะเดียวกันก็ใชเปนเข่ือนก้ันแมน้ําอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PIROOZI หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 5 อิสฟาฮาน – อับยาเนห - ทะเลเกลือ - คาซาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู หมูบานแอบยาเนห (Abyaneh Village) เปนหมูบานโบราณที่อยูใน

หุบเขาคารคาส (Karkas) บนเทือกเขาซารโกรส หมูบานน้ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,400 เมตร ชมความเปนอยูของชุมชนหมูบานเกาแกที่ใชอิฐดินดิบเปนวัสดุ
ในการสรางบาน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเปนมาต้ังแตสมัยโบราณ เม่ือสมัยกอนน้ี



 

 

ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ซึ่งตอมาไดรับเอาศาสนาอิสลามเขามา และไดรับ
การข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางไปยังทะเลเกลือ หรือที่เรียกกันวา Great Salt Desert คือทะเลทราย

ขนาดใหญท่ีอยูตรงกลางท่ีราบสูงอิหรานหางจากตะวันออกไปประมาณ 300 กิโลเมตร 
ทางตะวันออกของกรุงเตหะราน ทะเลทรายมีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตรและ
กวาง 320 กิโลเมตรประกอบไปดวยโคลนและบอเกลือ นับสิบลานป กอนบริเวณน้ีถูก
ครอบครองโดยมหาสมุทรที่เต็มไปดวยเกลือซ่ึงลอมรอบทวีปเล็ก ๆ ในทวีปตอนน้ีซึ่ง
ตอนน้ีเปนศูนยกลางของประเทศอิหราน เม่ือมหาสมุทรแหงข้ึนมันทิ้งเกลือไวใหหนาราว 
6 ถึง 7 กิโลเมตร เมื่อเวลาผานไปช้ันเกลือถูกฝงอยูใตโคลนหนา แตเกลือมีความ
หนาแนนคอนขางต่ํา - ต่ํากวาช้ันของโคลนและหินที่อยูใตช้ันเกลือ ดังน้ันมันเร่ิมผลักดัน
ข้ึนผานตะกอนท่ีวางอยูและในที่สุดลานปเกลือผานและโดมที่เกิดข้ึนอาจเปนตัวอยางท่ีดี
ที่สุดของปรากฏการณทางธรณีวิทยาน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคาชาน (Kashan) 
ซึ่งต้ังอยูทางดานใตของกรุงเตหะราน ประมาณ 245 กม. เปนเมืองที่มีช่ือเสียงดานการ
ทําเคร่ืองปم�นดินเผา กระเบื้องเคลือบ การทอผา เปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญ และ
ยังเปนเมืองในโอเอซิสที่สวยงามอุดมสมบูรณ ท่ีเต็มไปดวยตนไมและพันธุดอกไมนานา
ชนิด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NEGARESTAN หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 คาชาน -คฤหาสนเศรษฐี - โบรูเจอรดี เฮาส – สวนฟน - เตหะราน – รานทาวาโซ – 
สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมคฤหาสนเศรษฐี (Tabantabaee Ancient House) สรางข้ึนสมัย

ราชวงศซาฟาวิดปกครองเปอรเซีย ซ่ึงเปนยุคที่เมืองคาชานรุงเรืองทางการคาอยางมาก 
มีพอคาวาณิชยที่เปนมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสนเศรษฐีหลังน้ีก็เปนหน่ึงในอีกหลาย
หลังท่ีเปนมรดกตกทอดมาสูคนในยุคปจจุบันใหเราไดเห็นและยอนรําลึกถึงในชวงท่ีเมือง
คาชานเจริญรุงเรือง จากน้ันนําทานชมโบรูเจอรดี เฮาส (Borujerdi Historical 
House) บานหรือคฤหาสนหลังน้ีไดถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1875 ใชเวลาสรางประมาณ 
18 ป โดยพอคาท่ีมีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ภายในประกอบไปดวยสนามหญาที่ถูก
ตกแตงดวยตนไม และตัวบานมีลักษณะเปนชองลมเพ่ือใหอากาศไดถายเทและหมุนเวียน 
อีกทั้งยังทําการตกแตงลวดลายฝาผนังดวยการแกะสลักปูนปم�นและทาสีใหมีความ
สวยงามตามแบบลักษณะของอิหรานอีกดวย จากน้ันนําทานเขาชมสวนฟน (Fin 
Garden) เปนสวนสไตลเปอรเซีย อยูติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสรางข้ึนในราชวงศ
ซาฟาวิด โดย ชาห อับบาสที่ 1 ภายในสวนไดถูกตกแตงดวยน้ําพุ ที่สรางโดยใชเทคนิค
แรงดันน้ําธรรมชาติเรียงราย สามารถใหมีกําลังน้ําที่ไหลไปตามทอตางๆ และไหลไปหลอ
เล้ียงตนไมตางๆ ภายในสวนดวย และยังมีวังอันสวยงามตามแบบฉบับเปอรเซียอีกดวย 
สวนน้ียังไดรับข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO อีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย จากน้ันนําทานแวะรานทาวาโซ (Tavazo) ซ่ึงเปนรานคาท่ีขายสินคาจําพวกผลไมอบแหง
และถ่ัวตางๆมากมาย อาทิเชน ถัวพิสตาชิโอ อินทผาลัม หญาซัฟฟรอน เปนตน ใหทาน
ไดอิระเลือกซ้ือสินคาของฝากกลับประเทศ 

18.00 น.  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Imam Khomeini International 
Airport (IKA) เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินมาฮานแอร เท่ียวบินท่ี W5051 
***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 27 ก.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 21.10 น.*** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   
  

 

อัตราคาบริการ   

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
ทั้งInter
และบิน
ภายใน 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

13-19 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 28,900.- 5,900.- 
27 ก.ย. - 03 

.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 28,900.- 5,900.- 

11-17 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 29,900.- 5,900.- 
18-24 ต.ค. 

62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 29,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซาอิหราน 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดไมเกิน 30 กก. และสําหรับ
สายการบินภายในไมเกิน 20 กก., คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (35 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

 

 
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางท่ีชัดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวัน

หมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

2. รูปถาย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 รูปพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 
(ถายไมเกิน 6 เดือน)  
               รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปน
เพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจากประสบการณ
และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย 

1. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอิหราน 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

เอกสารประกอบการขอวีซา(อิหราน) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานไมตองมาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา 



 

 

1. ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
4. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
5. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
6. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
7. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
8. สัญชาติปจจุบัน .......................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………….. 
9. ช่ือ- นามสกุล บิดา................................................................................................................ 
10.  ช่ือ- นามสกุล มารดา

................................................................................................................... 
11. เพศ   ชาย         หญิง 
12. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)          

         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              หยา        แยกกันอยู                                   

        หมาย            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………..…. 

13. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส [ภาษาอังกฤษ] 
............................................................................................................................ 

สัญชาติคูสมรส ................................อาชีพของคูสมรส ............................................... 

14. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

16. หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................  
17. อีเมล............................................. 
18. อาชีพปจจุบัน (ระบุตําแหนง ) 

............................................................................................................................ 

ถาเปนเกษียณ ใหระบุอาชีพกอนเกษียณ …………………………………………………………………… 

19. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ประเภทของธุรกิจ /  สําหรับนักเรียน 
นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….………. 

เบอรโทรท่ีทํางาน ......................................................................... 

20. การศึกษาสูงสุดและหลักสูตรที่เรียนจบมาของทาน
............................................................................................................................ 

21. ทานเดินทางไปอิหรานครั้งน้ีกับใคร (ช่ือ-นามสกุล) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. ทานเคยเดินทางไปอิหรานมากอนหรือไม ......................................... 



 

 

(ถาเคย) ไปมาก่ีคร้ัง ........................ไปมาเม่ือไหร (วัน/เดือน/ป) ………………..……………… 

จุดประสงคท่ีเคยไป .................................. เมืองที่เคยไป .......................................... 

23. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาอิหรานมากอนหรือไม ......................................  
(ถาเคย) เม่ือไหร (วัน/เดือน/ป) …………………………………………..………… 

24. ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่ทานเคยเดินทางไปในรอบ 5 ป 
........................................................................................................................... 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 

 

 

 


