
HTC-W5-8D-IRAN 

8 วัน 6 คืน อหิร่าน ดินแดนเปอร์เซีย 

 

 

บิน ตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์ 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

เร่ิมต้น 62,900 บาท (รวมวีซ่า และ ทิปทุกอย่างแล้ว) 
เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู  

ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์   
ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน  

 

ราคาทัวร์ 62,900 บาท : 16-23 พ.ย. 65/ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  
ราคาทัวร์ 65,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 
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8 วนั 6 คืน อหิร่าน ดินแดนเปอร์เซีย 
วันแรก  กรุงเทพ –  เตหะราน 
 

19.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S โดย สายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวคัซีน Covid 19 เพ่ือแสดงแก่เจา้หนา้ที่ระหว่างเชคอิน) 

22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดย สายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan 
Air เที่ยวบินที่ W5 050 (ใช้เวลาเดินทาง 7.20 ชัว่โมง) 

 
วันที่สอง เตหะราน – พระราชวัง Saad Abad – พระราชวงัโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - สะพานทาเบียต 
 

02.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน (Tehran) ประเทศอิหร่าน  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel*****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้อง
เทือกเขาอลัโบร์ช ผ่านจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 
1,000 เมตร เมืองน้ีไดถู้กสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆไดถู้กพฒันาให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืบ
สานจนเป็นตน้ก าเนิดของอารยธรรมเปอร์เซียอนัเลื่องช่ือ น าท่านเขา้ชมพระราชวงั Sa’ad Abad Palace เป็น
พระราชวงัฤดูร้อนเก่าแก่ของพระราชวงศ์กาจาร์ (Qajar Dynasty) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Sa’ad Abad 
Palace ทางดา้นเหนือของเมืองเตหะราน ทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและตกแต่งอยา่งสวยงามตามแบบ
ฉบบัศิลปะเปอร์เซีย ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ภายนอกแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่นานาพรรณ และ
หลังจากที่มีการปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน  พระราชวังแห่งน้ีก็ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านชม
พิพิธภัณฑ์ของพระราชวังสีขาว White and Green Palace ซ่ึงด้านหน้าจะ มีรูปป้ันของกษัตริย์เรชาห์ ที่
เหลืออยู่คร่ึงตวัท่อนล่างกบัรองเทา้บูท ในอดีตเคยเป็นที่ประทบัของโมหัมมดั ชาห์ ปาเลวี จากนั้นน าท่าน
ชม พระราชวงัสีเขียว ถูกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโดยใช้หินอ่อนสีเขียว ภายในจะถูกตกแต่งไว้
อย่างประณีตสวยงามด้วยของมีค่าจากสถานที่ต่างๆ น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน (National 
Museum of Iran) ซ่ึงเปิดขึ้ นเมื่อปีพ. ศ. 2480 และพิพิธภัณฑ์ยุคอิสลาม ซ่ึงเปิดขึ้ นในปี พ.ศ. 2515 เป็น
อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ที่ยอ้นกลบัไปถึงโบราณวตัถุของอิหร่านที่เก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี ภายใน
จดัแสดงภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา วตัถุโลหะ ส่ิงทอต่างๆ และมีหนงัสือหายาก, เหรียญเก่า 
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กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวงัแห่งดอกไม ้(Palace of Flowers) เป็น
ผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามมากที่สุดแห่งหน่ึงในช่วงยุคราชวงศ์กาจาร์ สวยงามดว้ยรูปทรงของอาคารที่
เป็นแบบศิลปะตะวนัออกกลาง และการตกแต่งอย่างหรูหราดว้ยเฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่น ภายในห้องโถงกลางมีโคมไฟห้อยระยา้สวยงามสะดุดตา ในบางจุดตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสัน ดา้น
นอกอาคารยงัตกแต่งผนังอย่างงดงามด้วยกระเบื้องสีสันต่าง ๆ สร้างความน่าหลงใหลได้ในทุกมุมมอง 
พระราชวงัโกเลสตานไดถู้กจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ปี 2013 สมควรแก่เวลาน าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั หอคอยมิลาด ทาวเ์วอร์ (Milad Tower) ซ่ึงเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั้ง
มวล เน่ืองจากหอคอยแห่งน้ีออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทั้งหมด เป็นหอคอยที่สูงเป็น
อนัดับ 6 ของโลก ดว้ยระดับความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร จากนั้  น าท่านชม
สะพานทาเบียต (Tablet Bridge) หรือ สะพานแห่งธรรมชาติ เป็นสะพานลอยขา้มถนนที่ใหญ่ที่สุดในกรุง
เตหะราน ประเทศอิหร่าน สะพานสูง 270 เมตร (890 ฟุต) เช่ือมต่อสวนสาธารณะ 2 แห่ง ได้แก่ 
สวนสาธารณะตาเลกานีและสวนอาโบ-อาทาช 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel*****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วันที่สาม เตหะราน – บินภายในสู่ชิราซ – สุเหร่าสีชมพู – สวนนาเรนเจสตาน – สุสานฮาเฟซ – ป้อมคาริม ข่าน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเตหะราน สู่สนามบินชิราซ โดยเที่ยวบิน W5 1089 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินชิราซ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมความสวยงามของสุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al-Mulk Mosque  (สุภาพสตรี กรุณาเตรียมผา้
คลุมผม และแต่งกายสุภาพ ดว้ยทุกคร้ังที่เข้ามสัยิด) เป็นมสัยิดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของอิหร่าน 
ตั้งอยู่ที่ เมืองชิราซสร้างขึ้นมาในช่วงยุคของราชวงศ์กาจาร์ ความโดดเด่นของมัสยิดแห่งน้ีไม่ใช่เพียงแค่
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการตกแต่งอยา่งสวยงามหรูหราทั้งภายในและภายนอกอีก
ด้วย ซ่ึงผู ้ออกแบบอย่าง Muhammad Hasan-e-Memar และ Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi ก็ได้
เลือกใช้กระจกสีสันสดใสมาตกแต่งบานหน้าต่าง ซ่ึงแตกต่างจากมัสยิดของชาวมุสลิมทั่วไป ยามที่
แสงอาทิตยส์าดส่องมายงับานกระจก กระจกเหล่าน้ีก็จะส่องสะทอ้นสีต่าง ๆ ออกมาอยา่งงดงามมาก อิสระ
ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามภายในสุเหร่าแห่งน้ีอ ไดเ้วลาน าท่านชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan 
Garden) ซ่ึงเป็นสวนที่สวยอีกแห่งของชิราซ เคยเป็นที่พ  านักของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกด้านหน่ึงมีการ
ตกแต่งภายใน และมีพิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ ผ้ึงของบุคคลที่ส าคญัในอดีตของเปอร์เซีย จากนั้นน าท่านชม สุสาน
ฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซ่ึงมีช่ือเต็มว่า ซมัซุดดิน มูฮมัหมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีช่ือเสียง เกิดที่เมืองชิ
ราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ไดค้วามไพเราะ 
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เขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีที่ใชค้  าง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพ
ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 ได้เวลาน าท่านถ่ายรูปกบัป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที่คาริม 
ข่านไดส่ั้งให้สร้างที่พกัอาศยั และเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานขึ้น ณ ใจกลางเมือง ที่พกัอาศยัน้ีถูกออกแบบ
ลกัษณะเหมือนป้อม มีพ้ืนที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีก าแพงลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ป้อมคาริม ข่าน 

 
ไดเ้วลาน าท่านชมตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซ่ึงอยู่
ใกลก้บัมสัยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเคร่ืองเทศต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น 
หรือ เลือกซ้ือจองฝากตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพยามค ่าที่ สุเหร่า Emamzadeh Ali Ebne Hamze 
Shrine สุเหร่าและสถานที่ฝังศพของสองพ่ีนอ้งอาหมดัและมูฮมัหมดั ลูกชายของอิหม่ามคนที่ 7 ของศาสนา
อิสลามนิกายชีอะห์ ภายในโดมสุเหร่ามีการตกแต่งดว้ยกระจกทั้งหลงัอยา่งสวยงาม 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรม Elysee Hotel Shiraz****  หรือเทียบเท่า  
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วันที่ส่ี  ชิราซ – เปอร์เซโพลิส  – พาร์ซากาด – สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช – ยาซ์ด   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์พดาสท์ (Marvdasht) ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองชิราซไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเปอร์เซโพลิส (Persepolis) น าท่านเข้าชมเปอร์เซโพลิส  
เป็นเมืองโบราณของชาวเปอร์เซีย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Kuh-e Rahmat สร้างขึ้นโดย King Darius the Great 
(ช่วงก่อนคริสต์ศกัราช 522-486 ปี) ซ่ึงส่ิงก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นมาจากหินและดิน ในแบบเมโสโปเตเมีย 
ปัจจุบนัยงัคงเหลือซากปรักหักพงัแนวที่ตั้งของเมืองเก่า มีเสาอนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ตั้งตระหง่านทา้ลม
ทา้ฝนมาหลายพนัปีแลว้ พร้อมทั้งยงัมีภาพแกะสลกัหินอนังดงามอยูร่อบๆ อีกหลายจุดอีกดว้ย ที่น่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979 เมืองน้ีอดีตเป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลาง
อันย่ิงใหญ่ของอารยธรรมเปอร์เซีย น าท่านชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อน
คริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมยัของดาริอุสที่ 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 
200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางที่ประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์
สมบติั ที่เก็บส่ิงของมีค่าต่างๆ ที่มีความส าคญัที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทพั ของอเล็ก
ซานเดอร์มหาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพงัไวใ้ห้ชม น าท่านชมเนโครโพ
ลิส (Necropolis) ซ่ึงเป็นสุสานที่ฝังศพของกษตัริย ์4 องค์ ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลกับนผาหิน
และที่ส าคญัเป็นสุสานของษตัริย ์ดาริอุสที่ 1 และกษตัริยอ์งค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซ่ึงเคยปกครองเปอร์เซ
โพลิส  น าท่านเดินทางสู่เมืองพาร์ซากาด (Pasargadae) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง สร้างโดยกษตัริยไ์ซรัสมหาราชของอาณาจกัรเปอร์เซีย น า
ท่านชมสุสานของกษตัริยไ์ซรัสมหาราช ผูก้่อตั้งราชวงศอ์าคาเมเนียน บริเวณน้ีไดรั้บการรับรองขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี 2004 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอะบาร์คูซ (Abarkuh) (ระยะทาง 163 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่าน
แวะชมตน้ไมไ้ซเพรส (Cypress Tree) ที่มีอายมุากที่สุดประมาณ 4,000 ปี และตามสถานที่ต่างๆก็ไดท้ าเป็น
รูปสัญลักษณ์ของต้นไมน้ี้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองยาซ์ด (Yazd) (ระยะทาง 158 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัยาซ์ด ที่ตั้งอยู่ทางใตใ้นเขต
ทะเลทรายคาวีร์และไดช่ื้อว่าเป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert) เหมือนว่าเวลายอ้นกลบัไปกว่า 
3,000 ปีที่แลว้ จนกระทัง่ในสมยัของอะคาเมนิดส์ มีการส่งกองก าลงัเขา้ยึดและท าลายบา้นเมืองให้เสียหาย 
แต่เน่ืองจากเมืองยาซ์ดได้ตั้งอยู่ไกลและมีส่ิงแวดลอ้มที่เป็นธรรมชาติ จึงท าให้รอดพน้จากความเสียหาย 
และไม่มีอนัตรายจากการโจมตีของขา้ศึก ท าให้เมืองยาซ์ดยงัคงไวซ่ึ้งส่ิงที่เป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมมา
จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านถ่ายรูปมสัยิดจาเม (Jame’s Mosque) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดย กษตัริยข์อง
ราชวงศ์ อลั อี บูเยห์ ไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ้นในปี ค.ศ.1324-1365 และยงัมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด 
ภายในยงัถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของเปอร์เซีย และสถานที่แห่งน้ียงัคงถูกใช้ประกอบพิธีมา
จนทุกวนัน้ี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรม  DAD Hotel Yazd **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ห้า  ยาซ์ด – เมย์บอด  – อิสฟาฮาน (พักค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
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น าท่านชมหอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ที่ตั้งอยู่ใกลท้ะเลทราย และภูเขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซ์ด 
เป็นสถานที่ที่พวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน  น าท่านเข้าชม
วิหารของลทัธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่
ตลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกนัที่ในวิหารแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม
อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Monument) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นจัตุรัสอยู่
กลางเมือง สถานที่แห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบที่เขา้กบัความสวยงามซ่ึงมีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยงัมี
มสัยิดที่มีช่ือเดียวกนัถูกสร้างอยา่งสวยงาม นอกจากนั้นยงัมีที่พกัของคนเดินทางคาราวานซาราย ไดเ้วลาน า
ท่านชมสวนดาวลทัอาบดั (Dowlat Abad Garden) สวนโบราณอายุกว่า 260 ปี อยู่ในรายช่ือรอประกาศเป็น
มรดกโลกแห่งใหม่ของอิหร่าน  
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง (Maybod) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณที่
นับยอ้นหลงัไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นตั้งของส่ิงก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง ที่
ก  าลังถูกย่ืนเพ่ือการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกของโลก  จากนั้ นน าท่านเข้าชมปราสาทนารินจ์ (Narinj 
Castle) ซ่ึงถูกสร้างดว้ยกอ้นหินที่ท าจากดินเหนียวให้เป็นปราสาท ตวัปราสาทถูกสร้างขึ้นคาดว่าประมาณ 
2,000 ปี ตวัปราสาทสูงขึ้นจากพ้ืนดินประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมุมมีหอคอยทั้งส่ีดา้น ตามริมก าแพง
ถูกสร้างให้เป็นทางเดินโดยมีขั้นบนัไดส าหรับขึ้นลง ไปยงัดา้นล่างที่ท าเป็นห้องมีลกัษณะคลา้ยกบัที่คุมขงั
นักโทษ ได้เวลาน าท่านเดินทางผ่านทะเลทรายวาร์ซาเนห์ (Varzaneh Desert) มุ่งหน้าสู่เมืองอิสฟาฮาน 
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(Isfahan) (ระยะทาง 326 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
มาสองคร้ัง คือ เมืองหลวงของอาณาจกัรอบับาสิด และเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียในอีกสมยั จึง
เจริญเฟ่ืองฟูและรุ่งเรืองสุดๆ ถึงกบัมีค ากล่าวเปรียบเปรยว่า ถา้ไดม้าเยือน อิสฟาฮาน ก็เท่ากบัไดเ้ดินทางมา
คร่ึงโลกแล้ว น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานคาจู (Khaju Bridge) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษตัริยช์าห์ 
อบับาสที่ 2 ที่มีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร ส าหรับขา้มแม่น ้ าซายนัเดห์ ในขณะเดียวกนัก็ใช้
เป็นเขื่อนดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Piroozy Hotel / Abbasi Hotel****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

 
 

วันที่หก อิสฟาฮาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชมวิหารแวงค์ (Vank Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของ
โบสถ์ ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกับหนังสือฯ เคร่ืองแต่งกาย ประวตัิศาสตร์ความเป็นมา และที่ส าคญัที่สุดคือ การ
แกะสลกัตัวอกัษรบนเส้นผม จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระราชวงัเชเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 
40 เสา ซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหน้าวงัจะเป็นเงาในน ้ าอีก 
20 ตน้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ช่ือ ชีคห์ บาไฮ พ้ืนที่ของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. 
ดา้นหนา้มีสระน ้า และตวัพระราชวงั 2 ชั้น มีการแกะสลกัลวดลายประตูหนา้ต่างที่สวยงาม และลอ้มรอบไป
ดว้ยสวนดอกไมท้ี่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พกัผ่อนของกษตัริยแ์ละนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราช
อาคนัตุกะ ซ่ึงต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษตัริยช์าห์ อบับาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647 ไดเ้วลาน า
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ท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมยักษตัริยช์าห์ อบับาสที่ 1 ใน
ปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซ่ึงถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามส าหรับขา้มแม่น ้ า
ซายนัเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่ง
เป็นทางเดินที่สวยงามและฐานดา้นล่างถูกสร้างเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านชมจตัุรัสอิหม่าม (Imam square) มีพ้ืนที่กวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร ซ่ึงมีสถาปนิก 
อาลี อคับาร์ เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้างจตุัรัสแห่งน้ี เพ่ือให้เป็นสถานที่ส าคัญในดา้นกิจการ
ทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.197 น าท่านเขา้ชมพระราชวงัอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นใน
สมยัของกษตัริย ์ชาห์ อบับาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพ่ิมเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นไดถู้กตกแต่งดว้ย
ภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมยันั้น พระราชวงัฯแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประทับ
และรับรองฯ พร้อมกันน้ีชั้นบนสุดยงัไดต้กแต่งเป็นห้องส าหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี สมควรแก่เวลาน า
ท่านชม มสัยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสร้างโดยชาห์ อบับาสที่ 1 เช่นเดียวกนัซ่ึง
จะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซ่ึงถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ
จากนั้นน าท่านชม มสัยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามิ
นาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัส
แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดช๊้อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Piroozy Hotel / Abbasi Hotel****  หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 2) 
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วันที่เจ็ด  อิสฟาฮาน – แอบยาเนห์ – คาชาน – เตหะราน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) (ระยะทาง 177 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) หมู่บา้นที่มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ถูกสร้างอยูบ่นเนินเขาคาร์คาส ชมความ
เป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวสัดุในการสร้างบ้าน และยงัคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 สมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซ่ึงต่อมาไดรั้บเอาศาสนาอิสลาม
เข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคาชาน 
(Kashan) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชมสวนฟิน (Fin Garden) ซ่ึงเป็น
สวนที่อยูติ่ดกบัที่ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห์ อบับาสที่ 1 ออกแบบให้เป็น
สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ยน ้าพุ ที่เกิดจากแหล่งน ้าธรรมชาติซ่ึงมีความดนัจากน ้าใตดิ้น 
และยงัมีวงัอนัสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นส าหรับเป็นที่ประทบั พร้อมกนันั้นก็มีห้องอาบน ้าและอบไอน ้า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมโบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสน์หลงัน้ีถูกสร้างขึ้นโดยพ่อคา้
ที่มีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ช่ือว่า ฮจั เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรู
เจอร์ดี บ้านหลงัน้ีสร้างเมื่อปี ค.ศ.1875 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญ้า 
และตัวบ้านมีลักษณะเป็นช่องลมเพ่ือให้อากาศถ่ายเท อีกทั้ งยงัท าการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการ
แกะสลกัปูนป้ันและทาสีให้มีความสวยงามตามแบบลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบินเตหะราน (ระยะทาง 208 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพื่อเชคอิน 

ค ่า อิสระอาหารค ่าในสนามบินตามอธัยาศยั 
22.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน W5 051 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.) 
 

วันที่แปด  กรุงเทพ  
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  
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8 วัน 6 คืน อหิร่าน ดินแดนเปอร์เซีย 
ราคาทัวร์ 62,900 บาท : 16-23 พ.ย. 65/ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 65  
ราคาทัวร์ 65,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 2566 
 

อตัราค่าบริการ   ต.ค. – ธ.ค. 2565 ปีใหม่ 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกว่า 11 ปี
บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

62,900 65,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 12,000 14,000 
เด็กอาย ุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริม
เตียง 

58,900 61,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคายืนยนัไดก้็ต่อเมือ่ที่นัง่ confirm เท่านั้น) 

40,000-60,000 

 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับและที่

มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 20 ก.ค. 65) ** 
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน W5 (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 80 
ปี) ประกนัการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเช้ือโควิดในต่างประเทศ 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าวีซ่า 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้า
เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มอีณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอหิร่าน 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใช้เล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ขอ้มูลที่อยู ่ณ ปัจจุบนั (หากไม่ตรงตามบตัรประชาชน) 
6. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
11. จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  


