
 

 

 
 

 
 
 

  
 



 

 

 

CLASSICAL IRAN 8 DAYS 

อิหรา่นแหล่งอารยธรรมสวยล้าเปอรเ์ซยี 
8 วัน 6 คืน 

    โปรแกรมวันเดินทางปี 2565 
โปรแกร

ม 
 วันเดินทาง 

1 พุธ 15 มิ.ย - พธุ 22 มิ.ย 
2 พุธ 13 ก.ค - พุธ 20 ก.ค 
3 พุธ 27 ก.ค - พุธ 03 ส.ค 
4 พุธ 10 ส.ค - พุธ 17 ส.ค 
5 พุธ 14 ก.ย - พุธ 21 ก.ย 
6 พุธ 12 ต.ค – พุธ 19 ต.ค 
7 พุธ 19 ต.ค - พุธ 26 ต.ค 

 
 
 

DAY 1:  สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน 
 



 

 

 

 
● 06.30 น. ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ...ขอให้ทุกท่านรวมตัวกันที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ จุด ๆ นี ้ เจ้าหน้าทีจ่ะคอยต้อนรบัและ
อ านวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระการเดินทางของท่านให้
เรยีบรอ้ยก่อนออกเดินทาง 

● 09.30 น. ขณะนีเ้ราพรอ้มแล้ว ทีจ่ะพาทุกท่านสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหรา่น  โดย มา
ฮาน แอร ์ เทีย่วบินที ่W5 050 ขอให้ทุกท่านรดัเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ 

● 14.25 น. ถึงแล้ว...ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน  หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และ
เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรเรยีบรอ้ย  ก็ได้เวลาล้ัลลาสู่ใจกลางเมือง เตหะรานนนน...บาน...บุ...รี.๊..
และเพื่อไมใ่ห้เสยีเวลา ระหว่างทางจะจอดแวะชม สะพานตาเบยีอัต  Tabiat 
Bridge สะพานลอยทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน กรุงเตหะราน ทีไ่ด้รบัการออกแบบโดย Laila 
Araghian และใช้เวลาสรา้งนานถึง 4 ปี แค่ทีเ่ทีย่วจุดแรกก็สวยตาแตกแล้ว 

● เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
พักค้างคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel 5*  หรอืเทยีบเท่า 

 
DAY 2:  กรุงเตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน -พระราชวังเนยีวาราน 

 
● เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม  
ชุดพรอ้ม..กล้องพรอ้ม ..มาค่ะหญิง 
วันนีจ้ะพาไปเทีย่วกันแบบจุกๆ ..
เริม่ต้นที ่  พระราชวังโกเลสตาน 
Golestan Palace หรอื วังสวนกุหลาบ 
วังทีต้่องมา เป็นวังเก่าแก่ย้อนไปต้ังแต่
สมัยราชวงศซ์าฟาวิด เมื่อ
ครสิต์ศตวรรษที ่ 16  มรีอ่งรอย



 

 

 

สิ่งก่อสรา้งทีห่ลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ทีเ่อาไว้ส าหรบัส่องดูข้าศกึ และสถาน
อาบน้าแบบเติรก์ ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก ทีป่รากฏให้เห็นในปัจจุบันน้ันมกีารสรา้ง
เพิ่มเติมเข้ามาสมยักษัตรย์ิราชวงศร์องสุดท้ายของเปอรเ์ซยี คือราชวงศค์าจาร ์ คือ
กษัตรย์ินัสเซอร ์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจรญิ และความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตรประทับใจจึงน าศลิปะยุโรป เข้ามาผสมกับวิถี
ชวิีตของชาวอิหรา่น ดังเช่น ต าหนักแบบนโีอคลาสสิคของยุโรป 

● เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อ่ิมท้องแล้ว ก็เทีย่วต่อสิคะ รออะไร นีเ่ลย
... พระราชวังเนยีวาราน Niavaran Palace ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานสรา้งข้ึน
ในสมัยราชวงศค์าจาร ์Qajar Dynasty สรา้งในสวนทีม่คีวามสวยงาม บนเน้ือทีก่ว่า 11 เฮก
เตอร ์ ภายในบรเิวณประกอบด้วยสถานทีส่ าคัญ 5 แห่ง ได้แก่ Niavaran Private Palace, 
Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum และ Private 
Library  ช่วงต้นสมัยราชวงศค์าจาร ์ใช้พระราชวังแห่งนีใ้นการประทับช่วงฤดูรอ้น 
ภายหลังการปฏิวัติทีน่ีก็่ถกูเปลีย่นมาเป็นพิพิธภัณฑ์  ยังจุกไม่พอ...ก็ไปต่อกันที ่ กรุง
เตหะราน...บานบุร ี  เมืองหลวงของประเทศอิหรา่นกัน  เมืองนีต้ั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
เทือกเขาอัลบอรช์ ซ่ึงอยู่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร สรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ. 
900 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ
ได้รบัการพัฒนาให้
เจรญิรุง่เรอืงมาโดย
ตลอด จนกระท่ังสิ้นสุด
ราชวงศป์าห์ลาวี 
ปัจจุบันกรุงเตหะรานมี
ประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 13 ล้านคน 
เป็นศูนย์กลางทางการ
ค้าขาย การคมนาคม 
เศรษฐกิจ และการ
ธนาคาร ซ่ึงมเีครอืข่ายการติดต่อกับต่างประเทศท่ัวโลก  ยังๆ ไม่พอ..ขาช้อปต้องกรีด๊ด... 
เพราะเราจะไปต่อกันที ่  ตลาดแกรนด์บารซ์าร ์Grand Bazaar ตลาดสินค้าพื้นเมืองทีใ่หญ่
เว่อออ...สวยเว่อออ... สินค้าก็มากเว่อออ...แถมบรเิวณด้านหน้าตลาดเป็นถนนคนเดิน ช้
อปจนเหน่ือยก็มมี้าน่ังให้ได้น่ังพักผ่อนมองผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาอกีด้วย 

● เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
พักค้างคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 

DAY 3:  กรุงเตหะราน-เมืองชิราซ 

● เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
อ่ิมแล้วก็ลากกระเป๋า RIMOVA ใบใหม่ทีเ่พิ่งต า ไป สนามบินเมราห์บัด เพราะวันนีจ้ะพา
ไป เมืองชรีาซ...ทีช่าตินีต้้องมาให้เห็น 

● 09.30 น. พรอ้มออกเดินทางสู่ เมืองชรีาซ โดย สายการบิน มาฮาน แอร ์เทีย่วบินที ่W5 
1089 



 

 

● 11:00 น.ถึง สนามบิน เมืองชรีาซ  เมืองหลวงและศูนย์กลางทางการปกครอง ของ
จังหวัดฟารส์ 

● เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จุดแรกของเมืองนี ้ถ้าไม่มาต้องโดนเพื่อนบูลลีแ่น่ๆ คือ เมืองโบราณเปอรเ์ซโปลิส  Persepolis 
ห่างจากตัว เมืองชรีาซ  80 กิโลเมตร โปรแกรมวันนีเ้ดินค่อนข้างเยอะบอกเลย  ส้นสูง ส้นตึก...
พักก่อน รองเท้าผ้าใบสวมใส่สบายเท่าน้ันทีต้่องมา และจะให้ดคีวรเตรยีมรม่กันแดดไปด้วย 
เพราะมันรอ้นมากจ่ะ แม่จ๋าในอดตีเมืองนีเ้คยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานครทีย่ิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรเปอรเ์ซยี ต้ังแต่ยุคกรกีโบราณ สรา้งโดยกษัตรย์ิดารอุิสมหาราช ประมาณ 500 ปี
ก่อนครสิตกาล  จนถึงรชัสมัยของดารอุิสที ่3 มหานครแห่งนีไ้ด้รบัการปรบัปรุงต่อเติมมาตลอด
ระยะเวลา 150 ปี  ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมศูีนย์กลางทีป่ระกอบไปด้วยพระราชวังต่าง 
ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซ่ึงเป็นทีเ่ก็บทรพัย์สมบัติ และสิ่งของมค่ีา  ในปี ค.ศ. 331 ก่อน
ครสิตกาล มหานครแห่งนีก็้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเข้าท าลายและเผา
ผลาญจนพินาศ  สิ่งสุดท้าย ทีเ่หลือไว้...เหลือไว้...เหลือไว้...(“เพลงสุดท้าย” ของแม่เม้าก็ต้อง
มาสิคะ) คือรอ่งรอยความงดงามของสิ่งก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ โอฬารตระการตาสมิหราพารากอน
สุดๆ  ไหนจะงานแกะสลักลวดลายโบราณ ทีบ่่งบอกถึงเรื่องราวและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อกี
มากมาย งานนีเ้ดินชมกันจนน่องปร ิ

● เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ โรงแรม Chamran Hotel 5* หรอื
เทยีบเท่า 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DAY 4:  เมืองชิราซ-เมืองอิสฟาฮาน 

● เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
วันนีจ้ะพายูว์ไป สุเหรา่สชีมพู...ไม่มากับยูว์แล้วจะให้มากับใคร Pink Mosque หรอื Nasir Al 
Molk Mosqueเป็นสุเหรา่ทีส่ าคัญทีสุ่ดของอิหรา่นตอนใต้ ได้ชื่อว่าเป็นสุเหรา่ทีส่วยมาก เต็ม
สิบให้รอ้ย ประชันกับสุเหรา่ไหนในจักรวาล รบัรองไม่ตุ๊บ เอกลักษณ์คือตกแต่งด้วย
กระเบื้องสชีมพู สรา้งสรรค์โดย มรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรี ์อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และ
เสรจ็ในปี ค.ศ. 1887 ซ่ึงม ีฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิกออกแบบ และ       มรีซ์า 
เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ  มาถึงตรงนี ้อย่ามัวเขิน ไปเลยค่ะ ไปเลือกมุมโพส
ท่าเผลอรบีแชรล์งเฟสตามอัธยาศยัทุกมุมสวยหมด...ก่อนจะไปต่อกันที่ ป้อมคารมิ 
ข่าน  Karim Khan Fort ป้อมนีค้ารมิข่านได้สั่งให้สรา้งไว้เป็นทีพ่ักอาศยัและเปน็ศูนย์กลาง

การ

บรหิารงานอยู่ทีใ่จกลางเมือง ออกแบบให้มลัีกษณะเหมือนป้อม มกี าแพงล้อมรอบท้ัง 4 
ด้าน ภายในรม่รื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ  ยังๆ ไม่พอค่ะไปช้อปกันต่อที.่..วากีลบาซาร ์
Vakil Bazaar ไปเลือกซ้ือสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลักฝังโมเสคสินค้าทีท่ า
จากหนัง กระเป๋า หมวก ผ้าลูกไม้ ผลไม้แห้งหลากหลายชนิด ฯลฯ    

● เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนี ้ใครใครน่อน นอน ใครใครดู่วิวข้างทางดู เพราะเราก าลังจะไป  เมืองอิสฟาฮาน
...สวยจนต้านไม่อยู่ Isfahan ซ่ึงใช้เวลาเดินทางนานประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะทาง 482 
กิโลเมตร ใครไมห่ลับ อย่ามัวแต่ก้มหน้าใช้  แอพแต่งรูปในมือถือเพราะระหว่างทางจะได้
เห็นวิถชีวิีตของชาวเปอรเ์ซยีทิวทัศน์ขุนเขาสลับซับซ้อนกับทุ่งหญ้าทีส่วยแปลกตา ทีน่ี่
เป็นเมืองทีร่วยมากเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการข้ันสูงสุดรอบด้าน 
 

● ค่ารบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร   
พักค้างคืน ณ โรงแรม Abassi Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า  



 

 

 

 
DAY 5:  เมืองอิสฟาฮาน 

● เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม  
ส าหรบัวันนี ้ทีแ่รกทีจ่ะไปยลคือ
ออ...ผายมือไปที ่พระราชวังเช
เฮล โซตุน Chehel Sotun 
Palace หรอื วัง 40 เสาซ่ึงความ
จรงิแล้วมเีสาเพยีง 20 ต้น
เท่าน้ัน อกี 20 ต้นคือเสามโนที่
มองผ่านเข้ามาทางสระน้าหน้า

พระราชวังจะเป็นเงาในน้าอกี 20 ต้น ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชคีห์ 
บาไฮ ล้อมรอบไปด้วยสวนเขยีวชอุ่มดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอก
กุหลาบทีห้่อยเป็นพวงระย้าส่งกล่ินหอมชื่นใจพระราชวังแห่งนีส้รา้งในสมัยชาฮ์ อับบาสที ่
2 แต่ได้มกีารออกแบบมาต้ังแต่สมัยชาฮ์อับบาสที ่1 เพื่อเป็นทีพ่กัผ่อนของกษัตรย์ิและ
บรรดานางสนม ต่อมาใช้เป็นทีต้่อนรบัอาคันตุกะหรอืแขกเมือง มสีระน้าขนาดใหญ่ยาว 
100 เมตร กว้าง 16 เมตร อยู่ด้านหน้าชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนัง
ปูนปั้ น ชมภาพวาดสนี้ามันขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ภายใต้ต าหนักทีบ่อกเล่าเรื่องราวราชส านัก 
และ ประวัติศาสตรก์ารท าสงคราม แล้วไปต่อกันที ่วิหารแว้งค์ Vank Church ทีต้ั่งอยู่ใน
ชุมชนของชาวอารเ์มเนยีน ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวอารเ์มเนยีนทีนั่บถือศาสนาครสิต์ ทีถู่ก
สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศลิปะของยุโรป และของเปอรเ์ซยี พรอ้ม
กับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซ่ึงจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือ เครื่องแต่งกาย และ
ประวัติศาสตรค์วามเป็นมา  ยังๆไม่พอ...ไปต่อกันที.่..พิพิธภัณฑ์พรมเปอรเ์ซยี  ใคร ๆก็รู้
ว่าอิหรา่นยืนหน่ึงเรื่องพรม ศกึษาวิธกีารข้ันตอนการถักทอพรมตามแบบฉบับของชาว
เปอรเ์ซยีกัน ต่อด้วยการชมรา้นขายของหอมทีท่ ามาจากดอกไม้กล่ินหอมชนิดต่าง ๆ และ
ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว 

● เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หนังท้องตึง แต่อย่าพึ่งหลับ เพราะทีต่่อไป พลาดไม่ได้  จัตุรสันัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-
Jahan จัตุรสัทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรสัเทยีนอันเหมิน  มคีวามกว้าง 165 
เมตร และมคีวามยาวถึง 500 เมตร รวมเน้ือทีป่ระมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่า
จัตุรสัแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดตีเป็นสนามแข่งโปโล หรอื เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า 
จัตุรสัอิหม่าม Imam Square นับว่าเป็นอัญมณแีห่งโลกมุสลิมทีผ่นวกรวมท้ังแนวความคิด 
ปรชัญา และสถาปัตยกรรมทีส่วยงามเอาไว้ในทีเ่ดยีวกัน เช่น  มัสยิดอิหม่าม Imam 
Mosque เป็นสถาปตัยกรรมทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1612 
โดยมยีอดโดมสูง 30 เมตร และมเีสามินาเรตทีม่คีวามสูง 40 เมตร มัสยิดชคีห์ ลอทฟอล
ลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque สรา้งโดยชาห์ อับบาสที ่ 1 เช่นเดยีวกัน ซ่ึงจะใช้เป็น
มัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศเ์ท่าน้ันโดยเฉพาะตัวโดม ซ่ึงถือได้ว่างดงามทีสุ่ดใน
ประเทศ  พระราชวังอาล ีคาปู Ali Ghapou Palace ถูกสรา้งข้ึนในสมัยของกษัตรย์ิชาห์ อับ
บาสที ่1 โดยมกีารสรา้งเพิ่มเติมจนมท้ัีงหมด 6 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือ
ชั้นยอดจิตรกรชั้นครูในสมัยน้ัน พระราชวังแห่งนีส้รา้งข้ึนเพื่อใช้เป็นทีป่ระทับและรบัรอง



 

 

 

แขกบ้านแขกเมือง พรอ้มกันนีช้ั้น
บนสุดยังตกแต่งเป็นห้องส าหรบัฟัง
เพลงและเล่นดนตร ี แต่มาถึงนีแ่ล้ว
ไม่ใด้ช้อปปิ้ งคงลงแดงชักด้ินชักงอ
ง้ันมาส่งท้ายก่อนทีจ่ะอ าลาจัตุรสั

แห่งนีด้้วยการ ให้อิสระพกัผ่อนตาม
อัธยาศยั หรอืซ้ือของฝากต่าง ๆ ตก

เย็นจะพาไปเดินเล่นสวยๆ ที่ สะพานคาจู Khaju Bridge พูดเลยว่าสวยในสวยในสวย สวย
ในแบบทีไ่ม่เคยพบเห็นทีใ่ดมาก่อน สรา้งโดยกษัตรย์ิชาห์ อับบาสที ่ 2 มคีวามกว้าง 12 
เมตร และยาวถึง 132 เมตร ใช้ส าหรบัข้ามแม่นา้ซายันเดห์ และในขณะเดยีวกันก็ใชเ้ป็น
เข่ือนด้วยย่ิงเวลาชว่งพระอาทิตย์ก าลังจะตกดิน เป็นเวลาทีเ่หมาะอย่างย่ิงทีม่าชมสะพาน
แห่งนี ้ เพราะจะมกีารเปดิไฟประดับประดาสวยงามมาก เป็นทีนิ่ยมของคนในเมืองอิสฟา
ฮานมาน่ังพักผ่อน ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึก 

● ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
ภายในโรงแรม Abassi Hotel ซ่ึงเป็น
โรงแรมระดับ 5 ดาว แต่เดิมโรงแรมแห่งนี้
เคยเป็นพระราชวังมาก่อน พักค้างคืน ณ 
โรงแรม Abbassi Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 

 
DAY 6:  เมืองอิสฟาฮาน-อบยีาเนห-์คา
ชาน-เตหะราน 

● เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ไม่อยากคาใจ ต้องไป เมืองคาชาน Kashan...เพราะระหว่างทางจะพาไปชม หมู่บ้านอบยีา
เน่ห์ Abyaneh Village หมู่บ้านโบราณทีต้ั่งอยู่ในหุบเขาทางตอนกลางของเมืองคาชาน 
หมู่บ้านนีเ้ป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วท้ังชาวอิหรา่นและนักท่องเทีย่วจากท่ัวโลก 
เน่ืองจากยังมวิีถชีวิีตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใชภ้าษาปาเธยีน เป็นภาษาพูดในหมู่บ้าน 
ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศรีษะเป็น
ลวดลายดอกไม้ ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ทีส่ าคัญคือ 
บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดิน
โคลนสแีดง (เหมือนอิฐเผาบ้าน
เรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ 
(พืชทีใ่ช้หมักเบยีร)์ เหมอืนกันไป
หมดทุกหลัง ล้อมรอบด้วย
เทือกเขาสูง หมู่บ้านอบยีาเน่ห์ 
ได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ก่อนออกเดินทางสู่ เมอืงคาชาน ทีต้ั่ง
อยู่ท่ามกลางทะเลทรายทีเ่ว้ิงว้างหรอืรูจั้กกันในนาม "โอเอซิส" ทีอุ่ดมสมบูรณ์และเต็มไป
ด้วยต้นไม้ นานาพันธ์ุ ดอกไม้หลากหลายสายพันธ์ุ รบัรองว่าสวยแบบไม่มอีะไรคาใจ
แน่นอน 



 

 

 

● เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
อย่ามัวอรอ่ยเพลินเพราะ

จะพาไปเดินเล่นย่อย
อาหาร ที ่ สวนฟิน  Fin 
Garden สวนสวยสไตล์
เปอรเ์ซยี ความพิเศษของ
สวนอยู่ตรงความรม่รื่น
ของต้นไม้และสระน้า 
ผสมผสานกับกล่ินหอม

จากดอกกุหลาบ ขณะที่
บรเิวณโดยรอบเป็นทะเลทรายทีม่ตีาน้าโบราณ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของน้าทีไ่หลไปเลีย้ง
ท่ัวเมือง สวนฟินได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 2007 
ต่อด้วย คฤหาสน์เศรษฐ ี Borujerdi Ancient House ทีส่รา้งมาต้ังแต่ยุคทีเ่มืองคาชาน
รุง่เรอืงบนเส้นทางการค้าในอดตีสมัยราชวงศซ์าฟาวิดปกครองเปอรเ์ซยี เป็นยุคทีม่ี
การค้ารุง่เรอืงอย่างถึงขดีสุด และเมืองคาชานก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนย์กลางทางการค้าแห่ง
ยุคทีม่คีวามส าคัญ มพี่อค้าวาณิชย์ทีเ่ป็นมหาเศรษฐมีากมาย คฤหาสน์เศรษฐหีลังนีก็้เป็น
หน่ึงในอกีหลายหลังทีเ่ปน็มรดกตกทอดมาสู่คนในยุคปัจจุบันให้เราได้เห็นและย้อนร าลึก
ถึงในช่วงทีเ่มืองคาชานเจรญิสุดขดี เทีย่วจนไม่มอีะไรคาใจ ได้เวลาพอสมควร ฟูลเทิรน์
หน่ึงรอบ แล้วเดินทางสู่ กรุงเตหะราน อกีครั้ง 
 

● เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel 4*   หรอื
เทยีบเท่า 

● DAY 7:  กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร 

● เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
วันสุดท้ายทีอิ่หรา่น แต่พวกเราก็ยังไม่แผว่ 
เพราะวันนีจ้ะพาไปต่อที ่ พิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับต าหนัก Sa’Ad Abad Palace ใน
สถานทีน่ีป้ระกอบไปด้วย ต าหนักถึง 7 
ต าหนักด้วยกัน มเีน้ือทีก่ว้างใหญ่ประมาณ 
410 เฮกต้าร ์ แต่ละทีก็่สวยงามตาม
ท้องเรื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต าหนักเขยีว
และต าหนักขาวในอดตี ต าหนักขาว 
White Palace เป็นทีป่ระทับของกษัตรย์ิ
ชาร ์ ปาห์ลาวี กษัตรย์ิองค์สุดท้ายก่อนถูก
โคไมนปีฏิวัติ และเป็นทีเ่ก็บสะสมของมค่ีา
มากมาย อาทิเช่น พรมเปอรเ์ซยีทีม่ี
ชื่อเสยีง เครื่องประดับต่าง ๆ และ
เครื่องปั้ นดินเผา และ ต าหนักเขยีว                Green Palace ซ่ึงสรา้งด้วยสถาปัตยกรรม



 

 

 

แบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสเีขยีว ภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกทีง่ดงาม
ตระการตาอย่างมาก 

● เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถึงจะอิมแปล้แต่ก็ไม่ง่วงเพราะทีน่ี่
จะท าให้ ทกุคนต่ืนตาต่ืน

ใจ พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชร
พลอย  National Jewelry 
Museum ที ่ ๆเต็มไปด้วย
เครื่องเงิน ทอง และ
เครื่องประดับอัญมณเีพชรพลอย 

ไข่มุก อันล้าค่ามากมายเกินกว่าจะ
ประเมินราคาได้ ซ่ึงทุกชิ้นล้วน แต่

ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น เพชรสชีมพูทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก มนี้าหนักถึง 182 กะรตั ลูกโลกทีป่ระดับ
ด้วย อัญมณห้ีาหมื่นกว่าชิ้น น้าหนัก 18,200 กะรตั และ พระราชบัลลังก์ของกษัตรย์ิทีเ่คย
น่ัง ครองราชย์ ซ่ึงประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น และยังมเีครื่องประดับ
ต่าง ๆ อกีมากมายทีส่วยตาแตก สถานทีแ่ห่งนีถ้กูดูแลรกัษา และมกีารบรหิารงานอย่าง
เข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหรา่น 

● เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันก็เดินทางสู่ กรุงเตหะราน มุ่งหน้าสู่สนามบินได้เวลาลาก่อน เตหะราน...บานบุร ี

● 22.10 น. บ๊าย บาย เตหะราน...แล้วพบกัน กรุงเทพมหานคร อมรรตันโกสนิทร ์โดยสาย
การ บิน มาฮาน แอร ์เทีย่วบินที ่W5 051 

DAY 8: กรุงเทพมหานคร  

● 07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจจนยากจะ

ลืมเลือน 

 
 
 

อัตราค่าบรกิาร โปรแกรม ไฮไลท์ อิหรา่น 8 วัน   
ผู้ใหญ ่พักห้องคู่ หรอื เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ.            62,900.-
 บาท    
ในกรณต้ีองการพักห้องเดีย่ว                   ราคาท่านละ  10,000.-  บาท    
เด็ก ต่ากว่า 12 ปี  (เสรมิเตยีง-พักกับผู้ใหญอ่กี 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  59,900.-
 บาท  



 

 

เด็ก อายุ 7-12 ปี  (ไม่เสรมิเตยีง-พักกับผู้ใหญ่อกี 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  
57,900.- บาท  
เด็ก อายุ 2-6 ปี  (ไม่เสรมิเตยีง-พักกับผู้ใหญ่อกี 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  
56,900.- บาท  

**ราคาอาจมกีารปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ามันทีป่รบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่
สายการบินประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยืนยันเท่าน้ัน (คิด ณ วันที ่4 เมษายน 65) ** 

 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทราบก่อนการเดินทาง 
ส าหรบัห้องพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บรษัิทฯ ขอแนะน าให้นักท่องเทีย่วเปิดห้องพัก เปน็ 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่วมากกว่า 
กรณเีดินทางเป็นต๋ัวกรุป๊ หากออกต๋ัวแล้ว นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถ
เปลีย่นวันเดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรบัชั้นท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry (น้าหนักไมเ่กิน 5  กิโลกรมั)       
 
อัตราค่าบรกิารนีร้วมถึง 
ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน มาฮาน แอร ์  (น้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 
กิโลกรมั/ท่าน)  
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหรา่น 
 
ค่าวีซ่า ประเทศอิหรา่น (เอกสารทีใ่ช้ รูปถ่าย 2 น้ิว พื้นหลังสขีาว 2 รูป, พาสปอรต์ตัวจรงิ, ส าเนา
ทะเบยีนบ้าน, เบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถติดต่อได้, ในกรณทีีท่ างานสแกนนามบัตร) 
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกิน 85 ปี) 
ค่าทีพ่ักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อทีร่ะบุในโปรแกรม, น้าด่ืมวันละ 2 ขวด 
ค่าพาหนะ หรอื รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเข้าชมสถานทีทุ่กแห่งตามโปรแกรมระบุ 
เจ้าหน้าทีไ่กด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี, ค่าโทรศพัท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องด่ืมมินิบาร ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้ระบุ 
ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน, คนขับรถ, พนักงานบรกิาร ท่านละ 56 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 
ค่าทิปหัวหน้าทัวรไ์ทย 24 ดอลลาร ์ตลอดทรปิ 
ค่าใช้จ่ายส าหรบัการท า Thailand Pass แบบ Test & Go ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับมาตรการของ ศ.บ.ค. 
ในขณะน้ัน 
ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
ค่าจัดท าเอกสาร และค่าธรรมเนยีมวีซ่าของชาวต่างชาติ 
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง กรณเีกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรมั / ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมน้ามันของสายการบิน (หากมกีารปรบัข้ึน) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรดี, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และ ค่าอาหารทีส่ั่งมา
นอกเหนือจากทางเมนูอาหารทีท่างบรษัิทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณพีิเศษ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 



 

 

 

เง่ือนไขการจองทัวร ์โปรแกรม ไฮไลท์ อิหรา่น 8 วัน 
การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือท้ังหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

 
กรณยีกเลิกทัวร ์โปรแกรม ไฮไลท์ อิหรา่น 8 วัน 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด  

(ยกเว้นค่าวีซ่าทีย่ื่นและต๋ัวเครื่องบินทีอ่อกล่วงหน้า และกรุป๊ที่
เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล เช่น สงกรานต์, วันแรงงานแห่งชาติ, 
วันหยุดเดือนกรกฎาคม, วันหยุดเดือน ตุลาคม เน่ืองจากต้องช าระ
ค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการช าระผ่านตัวแทนในประเทศ
หรอืต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% 
ยกเลิกการเดินทาง 1-24 วัน  เก็บเต็มจ านวนของราคาทัวร ์100% 
 
หมายเหตุ 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีีม่ผีู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดย

จะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีี ่
เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัย
ธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนีจ้ะค านึงและรกัษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากทีสุ่ด 

▪ เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงินคืนในกรณทีีท่่านปฏิเสธหรอืสละสิทธิ ์ ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ด
ให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรอื แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะ
ไม่คืนเงินค่าทัวรท์ีท่่านช าระมาแล้ว  หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระท า
ทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนเีข้าเมอืง  

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น
สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณทีีสู่ญหายสูญเสยี หรอืได้รบั
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ต๋ัวเครื่องบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเล่ือนวัน

เดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้
ก าหนดซ่ึงทางบรษัิทฯไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณทีีย่กเลิกการเดินทางถ้าทาง
บรษัิทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้วผูเ้ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน
(ในกรณทีีต๋ั่วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่าน้ัน) 

▪ ท่านทีจ่ะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่าย
ขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรน้ั์นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกต๋ัว
ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวรน้ั์นยกเลิกบรษัิทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กี่ยวข้องกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได้ 

▪ เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ
แจ้งแล้วข้างต้น 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณทีีท่่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 

3 ท่าน / 3 เตยีง(Triple Room) ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของ
แต่ละโรงแรมซ่ึงมักมคีวามแตกต่างกันซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกันตามทีต้่องการ
หรอื อาจไม่สามารถจัดห้องทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได้ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมิต่า 
เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะให้บรกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณทีีม่กีารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตัว 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืย้ายเมอืงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน 
▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือข้ึนเครื่องบินเช่นมดีพับกรรไกรตัด

เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปน็ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวข้ึนบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทิครมีโลชั่นน้าหอมยาสฟีันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูก
ท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์
ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจ้าหน้าทีร่กัษา
ความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเทีย่วบินจึง
สามารถน าข้ึนเครื่องได้และห้ามมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
▪ ส าหรบัน้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30

กิโลกรมั (ส าหรบัผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสายการ
บิน) การเรยีกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิข์องสายการบินทีท่่านไมอ่าจปฎิเสธได้ หาก
น้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด 



 

 

▪ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครื่องได้ต้องมนี้าหนักไม่เกิน 7 
กิโลกรมัและมคีวามกว้าง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทัวรท์ีต้่องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิทขอสงวน
สิทธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่กิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระทีม่ล้ีอเล่ือนและมขีนาดใหญเ่กินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือข้ึน
เครื่องบิน (Hand carry) 

 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 
▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครื่อง  
▪ กรณกีระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึง

อยู่ในความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร ์โดยปกติประกันภัยการเดินทางทีบ่รษัิททัวรไ์ด้จัดท าให้
ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสยีหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่าน้ัน น่ันหมายถึงจะ
ชดเชยตามน้าหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรมัเท่าน้ัน ดังน้ันท่านจึงไม่ควร
โหลดของมค่ีาทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธิก์ารชดเชยค่าเสยีหายตามรายละเอยีดข้างต้นเท่าน้ัน 

▪ กรณกีระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชย
ค่าเสยีหายให้ท่านได้ ดังน้ันท่านต้องระวังทรพัย์สนิส่วนตัวของท่าน 

 
 


