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THE MOST BEAUTIFUL IN IRAN  

โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์(QATAR AIRWAYS) 9D6N 
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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 
25 ธ.ค.65  กรุงเทพฯ BKK – DOH โดฮา,ท่า

อากาศยานนานาชาติฮาหมดักาตาร ์   
  ✓  

วนัท่ีสอง 
26 ธ.ค.65   DOH โดฮา  - IKA เตหะราน - 

NATIONAL JEWELS MUSEUM 
  ✓ 

PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN) 

วนัท่ีสาม 

27 ธ.ค.65  เตหะราน - ชีราช - VAKIL 

BAZAAR  - มสัยิดวากิล VAKIL MOSQUE - 

TOMB OF HAFEZ    

✓ ✓ ✓ 

CHAMRAN HOTEL 

(SHIRAZ) 

วนัท่ีสี่ 

28 ธ.ค.65  ชีราช SHIRAZ - มสัยิดสีชมพ ูPINK 

MOSQUE - พระราชวงัโบราณเปอรซ์ีโพลิส 

PERSEPOLIS - สุสาน 4 กษัตริย ์NAQSH-E 

RUSTAM - ฮีฟฟาฮาน     

✓ ✓ ✓ 

KOWSAR HOTEL 

(ISFAHAN) 

วนัท่ีหา้ 

29 ธ.ค.65  อิสฟาฮาน ISFAHAN - NAGHSHE 

JAHAN AQUER- NAQSH -E- JAHAN SQUER - 

จตุัรสัอิหม่าม - มสัยิดชีคหล์อทฟอลลาห ์-

GHEYSARIEH BAZZAR -ชมมหาวิหารแวงค ์-

สะพานคาจู 

✓ ✓ ✓ 

KOWSAR HOTEL 

(ISFAHAN) 

วนัท่ีหก 

30 ธ.ค.65  TEHRAN เตหะราน   - พระราชวงั

โกเลสตาน -หมู่บา้นอบัยาเน่ห ์- ชม โบรูเจอรดี์ 

เฮาส ์- ชม คฤหาสน์เศรษฐี - เตหะราน  
✓ ✓ ✓ 

PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN) 

วนัท่ีเจ็ด 
31 ธ.ค.65  TEHRAN เตหะราน- GRAND 

BAZAAR - ชมพระราชวงัโกเลสตาน 
✓ ✓ ✓ 

PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN) 

วนัท่ีแปด 

01 ม.ค.66   TEHRAN เตหะราน -

พระราชวงัเนียวาราน -ชมพระราชวงั SAAD 

ABAD COMPLEX    

✓ ✓ ✓ 
 

วนัท่ีเกา้ 02 ม.ค.66   สนามบินสุวรรณภูมิ    
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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

BKK – DOH 0210-0535 QR839 7 ชัว่โมง 30 นาที 

DOH - IKA 0740-1020 QR482 2 ชัว่โมง 20 นาที 

IKA -DOH 2250-0025 QR499 2 ชัว่โมง 20 นาที 

DOH - BKK 0220-1240 QR836 6 ชัว่โมง 30 นาที 

 

 

อิหร่าน อารยธรรมแห่งเปอรเ์ซีย 

มหศัจรรยส์ีสนัสถาปัตยกรรมอิสลาม ผ่อนคลายท่ามกลางสวนสวรรค ์

ชมความงามของดินแดนอารยธรรมพนัปีท่ีเปอรเ์ซีย 

เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมและอารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก  

มีค่าครองชีพไม่แพง ผูค้นเป็นมิตร 

ตามรอยมหาราชแห่งเปอรเ์ซีย ชอ้ปสนุกในบาซารสุ์ดละลานตา 

ยอ้นกลบัไปหาตน้ก าเนิดอารยธรรมเปอรเ์ซียกวา่ 7,000 ปี ท่ีน่ี อหิร่าน 

 

 

 

 

 

 

รายและเอียดการเดนิทาง 

วนัแรก  25 ธ.ค.65  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK – DOH โดฮา,ท่าอากาศยาน

นานาชาติฮาหมดักาตาร ์  (-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร ์ P  

โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์(QATAR AIRWAYS) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสมัภาระ  

(กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวคัซีน COVID 19 เพื่อแสดงแก่เจา้หน้าท่ีระหวา่งเช็คอิน) 

 



 

4 
 

IRA-TMB9D6N-QR 

วนัที่สอง  26 ธ.ค.65   DOH โดฮา  - IKA เตหะราน - NATIONAL JEWELS MUSEUM  (-/L/D) 

 

02.10 น.  เหินฟ้าสู่โดฮา,ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดักาตาร ์โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์ 

(QATAR AIRWAYS) เท่ียวบนิท่ี QR 839  (ใชเ้วลาเดินทาง 7 ชัว่โมง 30 นาที ) 

แวะเปล่ียนเครื่อง  

07.40 น. เหินฟ้าสู่ เตหะราน,ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่าม โคไมนีอิหร่าน IMAM KHOMEINI 

INTERNATIONAL AIRPORT  โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์ 

(QATAR AIRWAYS) เท่ียวบนิท่ี QR 482  (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 20 นาที ) 

(สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมใหเ้รียบรอ้ยก่อนลงจากเครื่อง)   

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงเตหะราน ชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (TEHRAN) เมืองหลวงของ

ประเทศ ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบรช์ ผ่านจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก 

มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร เมืองน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในราวปีค.ศ.900 จาก

หมู่บา้นเล็กๆไดถู้กพฒันาใหม้ีความเจริญรุ่งเรือง สืบสานจนเป็นตน้ก าเนิดของอารยธรรมเปอรเ์ซียอนั

เล่ืองชื่อ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร   

หลงัรบัประทานอาหารน าท่าน ชมพิพิธภณัฑเ์ครื่องเพชรพลอย NATIONAL JEWELS MUSEUM สถานท่ี

แห่งน้ีถูกดูแลรกัษา และมีการบริหารงานอยา่งเขม้งวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ย

เครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดบัอญัมณีเพลรพลอย ไข่มุก อนัล ้าค่ามากมายเกินกวา่จะประมาณราคา

ได ้ซึ่งมีของท่ีส าคญัต่าง ๆ ทั้งสิ้ น ชม เพชรสีชมพท่ีูใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนักถึง 182 กะรตั ชม 

ลูกโลกท่ีประดบัดว้ยอญัมณีหา้หมื่นกวา่ชิ้ น ซึ่งมีน ้าหนัก 18,200 กะรตั และชม พระราชบลัลงักข์อง

กษัตริยท่ี์เคยนัง่ครองราชย ์ซึ่งประดบัดว้ยเพชรนิลจินดามากกวา่ 26,000 ชิ้ น มงกุฎของราชวงศ ์

ฟาทห ์อาลี ชาฮี ท าดว้ยไข่มุกและเพชรพลอยน ้าหนัก 4.5 กก.รวมถึงเครื่องเพชรทองอนัประเมิณค่า

ไม่ไดอ้ีกมากมาย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่สาม  27 ธ.ค.65  เตหะราน - ชีราช - VAKIL BAZAAR  - มสัยิดวากิล VAKIL MOSQUE - 

TOMB OF HAFEZ   (B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าทุกท่าน เขา้ชม หอคอยมิลาด ทาวเ์วอร ์(MILAD TOWER A) ซึ่งเป็นหอคอย แหง่ความภาคภูมิใจ

ของคนอิหร่านทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแห่งน้ีออกแบบก่อสรา้งโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทั้งหมด 

เป็นหอคอยท่ีสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสูงถึงยอดเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมถึง 435 

เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอยา่งทัว่ถึงจากหอคอยแห่งน้ี 

 

วนัที่ เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองชีราช (SHIRAZ) 

น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน บินภายในสู่เมืองชีราช  

12.15 น. เหินฟ้าสู่ ชีราช โดยสายการบินอิหร่านอสัมานแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  EP 3773  

                    (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 25 นาที ) 

13.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติชีราซ (SYZ) 
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  จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ ตลาดวาคิล บาซาร ์VAKIL BAZAAR เป็นตลาดหลกัของเมืองชีราซประเทศอิหร่าน    

  สรา้ง ขึ้ นในปี 1758 และยงัไม่เสร็จสมบูรณจ์นกระทัง่ปี 1777  VAKIL BAZAAR เป็นหวัใจส าคญัของ 

เมืองและไดร้บัการจดทะเบียนในรายการมรดกแห่งชาติอิหร่านในปี 1972 เป็นตลาดโบราณมีหลงัคา

คลุม ซึ่งเน้นขายงานศิลปหตัถรรมเป็นหลัก มีทุกอย่างตั้งแต่เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องทองแดง 

ทองเหลือง ผา้ทอ พรมเปอรเ์ซีย งานเซรามิก กระเบื้ องเพนตส์ี เครื่องแกว้สารพดั 

 

น าท่าน ชมมสัยิดวากิล VAKIL MOSQUE หรือมสัยิด SOLTANI มสัยิดแห่งน้ีสรา้งข้ึนภายใตค้ าสัง่ของ 

KARIM KHAN ZAND มสัยิดแห่งน้ีสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1751 ถึง พ.ศ. 2316 ระหวา่งยุคแซนด ์  

ซึ่งทางใตข้องมสัยิดแห่งน้ีมีเสาหิน 48 เสารวมกนัเป็นเกลียว เป็นหน่ึงในคุณสมบติัของสถาปัตยกรรม

อิหร่านและเป็นหน่ึงในส่วนท่ีงดงามของมสัยิด  
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น าท่าน ชมสุสานของฮาเฟซ (TOMB OF HAFEZ) ซึ่งฮาเฟซ เป็น 1 ใน 3 กวีเอกยุคเก่าของอิหร่านท่ีมี

ชื่อเสียงโด่งดังและไดร้บัการยกย่องอยา่งสูง นัน่ไม่ใช่เพียงเพราะบทกวีท่ีประพนัธ์ไดอ้ย่างละเมียดละไม 

ไพเราะคมคาย เป่ียมความหมายลุ่มลึก แต่ยงัเป็นผูป้ระพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับ

คนทัว่ไป แมว้่าท่านจะไม่ไดเ้ป็นนักบวชก็ตาม ฮาเฟซเป็นชาวชีราชโดยกาเนิด ทั้งยงัจบชีวิตและฝังร่าง

ไวท่ี้บา้นเกิด น่ีอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาใหช้ีราชไดข้ึ้ นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวรรณกรรม บทกวี และดอก

กุหลาบนัน่เอง จากประตูทางเขา้ จะเป็นบ่อน ้าสองขา้งขนาบดว้ยพุ่มดอกกุหลาบตลอดแนว จุดฝังศพ

ของท่านจะเป็นแท่นหินอ่อนสีขาวปนเขียวทรงสี่เหล่ียมผืนผา้ อยูใ่ตห้ลงัคาโดมสูงท่ีสวยงาม  

ท่ีพระเจา้การิมข่านโปรดใหส้รา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ บริเวณหลุมฝังศพของท่าน ความงดงามของ

ยอดโดมอยู่ท่ีปลายสุดของเสาสูง 8 ตน้น้ีอยู่ท่ีเพดาน ซึ่งสามารถแหงนชมลีลาการเซาะปูนเป็นร่องมุม

ซบัซอ้น แสดงเอกลกัษณข์องสถาปัตยกรรมเปอรเ์ซียอนัโดดเด่น 
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น าท่านเขา้ สูม่สัยิดอาลี บินฮมัเซห ์ALI EBNE HAMZEEH SHRINE สรา้งขึ้ นในเมืองชีราซในศตวรรษท่ี 

10 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผูส้ืบเชื้ อสายมาจากผูเ้ผยวจนะแห่งศาสนาอิสลาม ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีละหมาด

ยอดนิยมส าหรบัชาวมุสลิม ดว้ยบรรยากาศท่ีสงบสุข สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และทศันคติท่ีอบอุ่นของ

ผูดู้แลศาลเจา้ท่ีมีต่อผูม้าเยือน ท าใหศ้าลเจา้แห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณแ์บบส าหรบัผูท่ี้ไม่ใช่ชาวมุสลิม

ท่ีจะไดรู้จ้กัศาสนาอิสลามโดยตรง 



 

9 
 

IRA-TMB9D6N-QR 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สี ่  28 ธ.ค.65  ชีราช SHIRAZ - มสัยิดสีชมพู PINK MOSQUE - พระราชวงัโบราณเปอรซี์

โพลิส PERSEPOLIS - สุสาน 4 กษัตริย ์NAQSH-E RUSTAM - ฮีฟฟาฮาน    (B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ มสัยิดสีชมพู (PINK MOSQUE) หรือ Nasir ol Molk สุเหร่ำสร้ำงขึ้นในสมยั
รำชวงศ์ Qajar ประมำณปี ค.ศ. 1876 – 1888 โดยค ำสั่งของผูค้รองนคร Shiraz ในสมยันั้นภำยในประดับ
ประดำไปดว้ยกระเบ้ืองโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็นสีหลกั ซ่ึงเป็นเพียงมสัยดิแห่งเดียวในอิหร่ำน ไม่ว่ำ
ท่ำนจะมองมำจำกมุมใดของมสัยิดก็ตำมท่ำนจะไดเ้ห็นสีของกระเบ้ืองท่ีตกแต่งภำยในเป็นสีชมพูสวยงำม
เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแสงแดดยำมเชำ้ท่ีสำดแสงผ่ำนกระจกสีลงมำกระทบพื้นดูสวยงำมเกินค ำ
บรรยำยจริงๆ  
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น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ พระรำชวงัโบรำณเปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS)  ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชม. (60 กม.) ใน
อดีตสถำนท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลำงท่ียิ่งใหญ่ของอำณำจกัรเปอร์เซียในยุคของดำริอุสมหำรำช 
และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 ให้ท่ำนไดช้มโบรำณสถำนท่ีสร้ำงโดยกษตัริยด์ำริอุสมหำ
รำชก่อนคริศตกำลประมำณ 520 ปี จนถึงรัชสมยัของดำริอุสท่ี 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสร้ำงปรับปรุงต่อเติมมำตลอด
ระยะเวลำ 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปรำกำรและนครศูนยก์ลำงท่ีประกอบดว้ยรำชวงัต่ำงๆ ห้องโถงใหญ่ 
ท่ีเก็บทรัพยส์มบติั ท่ีเก็บส่ิงของมีค่ำต่ำงๆ ท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกำล ได้ถูก
กองทพัของอเลก็ซำนเดอร์มหำรำช บุกเขำ้ท ำลำยเผำผลำญจนพินำศไป เหลือแต่ซำกปรักหกัพงัไวใ้หช้ม  

 
น าท่านชม นครหลงัความตายสุสาน 4 กษัตริย ์(NAQSH-E RUSTAM) หรือ เนโครโพลิส 

 NECROPOLIS เป็นสถานท่ีสาคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นสุสานท่ีฝังศพของกษัตริย์ 4 

องค ์ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลกับนผาหินและท่ีสาคญัเป็นสุสานของษัตริยด์าริอุส

ท่ี1 และกษัตริยอ์งคต์่อๆมาอีก 3 พระองคซ์ึ่งเคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลิสมาก่อน สถานท่ีแห่งน้ีเป็น

สุสานของพระมหากษัตริยแ์ห่งราชวงศ์อะคามินิดท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียและเคยประทับท่ี

พระราชวงัแห่งน้ีมาก่อนท่ีจะสวรรคต แต่ดว้ยความเชื่อตามหลักคาสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ท่ีว่า 

หลงัจากจบสิ้ นชีวิตจากความเป็นมนุษยบ์นโลกใบน้ีแลว้ ชีวิตก็ยงัคงดาเนินต่อเพียงแต่วา่จะตอ้งไปสู่อีก

โลกหน่ึงหรือในอีกมิติหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ันจึงตอ้งสร้างสุสานแห่งน้ีขึ้ นมาใหม้ีความยิ่งใหญ่อลังการ 

เช่นเดียวกบัพระราชวงัท่ีกษัตริยเ์หล่าน้ันเคยประทับมาก่อน โดยการสรา้งสุสานน้ันก็ไม่ไดส้รา้งอย่าง

ธรรมดาทัว่ๆไป มีการสรา้งโดยการขุดเจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหน้าผาหิน ซึ่งอยูสู่งจากพื้ นดิน

ประมาณ 20 เมตร และไดม้ีการแกะสลกัหินส่วนหน้าใหม้ีความสวยงามอีกดว้ย 



 

11 
 

IRA-TMB9D6N-QR 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทาง สู่ ISFAHAN  เมืองฮิชฟาฮาน ( ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที ) 

ตั้งอยูห่่ำงจำกกรุงเตหะรำนทำงทิศใตร้ำว 340 กม. มีประชำกร 1,583,609 คน เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของอิหร่ำน รองจำกเตหะรำนและมชัฮดั 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่หา้  29 ธ.ค.65  อิสฟาฮาน ISFAHAN - NAGHSHE JAHAN AQUER    (B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ชมเมืองอิสฟำฮำน อดีตเมืองหลวงของอำณำจกัรเปอร์เซียแห่งยุคท่ีมีควำมรุ่งเรืองสูงสุดอีกคร้ังหน่ึงใน
ศตวรรษท่ี 17-18 มีควำมมัน่คงเป็นปึกแผ่นภำยใตก้ำรปกครองของรำชวงศซ์ำฟำวิด ซ่ึงเป็นชำวเปอร์เซียแท ้
และเมืองหลวงอิสฟำฮำนก็กลำยเป็นทั้งเมืองศูนยก์ลำงกำรปกครองและเมืองศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ จนไดรั้บ
ฉำยำว่ำ ESFAHAN IS HALF OF THE WORLD หมำยถึงไม่ว่ำใครจะตอ้งกำรสินคำ้อะไรก็ตำม ก็ตอ้งไป
หำซ้ือกันท่ีเมืองอิสฟำฮำน ยิ่งไปกว่ำนั้นยงัเป็นช่วงเวลำท่ีอำณำจกัรเปอร์เซียได้เช่ือมสัมพนัธไมตรีกับ
อำณำจกัรต่ำงๆ รวมทั้งสยำมซ่ึงจะตรงกบัยคุสมยัของกรุงศรีอยธุยำอีกดว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%94
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 น าท่านชม NAQSH -E- JAHAN SQUER เป็นท่ีรูจ้กักนัเป็นอิหม่ามสแควร ์ สรา้งข้ึนระหวา่งปี 1598 -

1629 ตอนน้ีเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัและเป็นหน่ึงในยูเนสโก จตุัรสัน้ีแสดงอยูด่า้นหลงั

ธนบตัรอิหร่าน 20,000 เรียล และในปี ค.ศ. 1598 เมื่อชาหอ์บับาสตดัสินใจยา้ยเมืองหลวงของ

อาณาจกัรของเขาจากเมืองQazvin ทางตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัใจกลางเมือง Isfahan เขาไดร้ิเริ่มสิ่งท่ี

จะกลายเป็นหน่ึงในโปรแกรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตรเ์ปอรเ์ซีย  

จตุัรสั Naqsh-e Jahan กวา้ง 160 เมตร ยาว 560 เมตร มีพื้ นท่ีทั้งหมด 89,600 ตารางเมตร 

ลอ้มรอบดว้ยรา้นคา้ 2 ชั้นซึ่งสะทอ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมของยุค Safavid ในระหวา่งวนัจตุัรสัแห่งน้ี

เป็นสถานท่ีคา้ขาย เต็มไปดว้ยเต็นทข์องผูข้ายในยามเย็นเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของพื้ นเมือง  

 

 
ในอดีตเป็นสนำมแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ จตัุรัสอิหม่ำม IMAM    SQUARE  อญัมณีแห่งโลก
มุสลิมท่ีผนวกรวมทั้งแนวควำมคิด ปรัชญำ และสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมเอำไวใ้นท่ีเดียวกนั น ำท่ำนเขำ้ชม 
มสัยดิอิหม่ำม Imam Mosque ซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 
1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสำมินำเรตท่ีมีควำมสูง 40 เมตร  
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เขำ้ชม มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลำห์ หรือ SHEIKH LOTFOLLAH MOSQUE ซ่ึงสร้ำงโดยชำห์ อบับำสท่ี 1 
เช่นเดียวกนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยดิส่วนพระองคแ์ละรำชวงศเ์ท่ำนั้น โดยเฉพำะตวัโดม ซ่ึงถือไดว้ำ่งดงำมท่ีสุด
ในประเทศ จำกนั้นเดินอีกไม่ไกล น ำทุกท่ำน ชม IMAM MOSQUE  สุเหร่ำอนัใหญ่โตสวยงำมสร้ำงใน
สมยั Shah Abbas ท่ี 1 รำชวงศ ์Safavid โดยสถำปนิกชำวเปอร์เซีย Imam Mosque เป็นตวัอยำ่งของ
สถำปัตยกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมรุ่งเร่ืองของศำสนำอิสลำมท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงบำ้นแปงเมืองอยำ่ง
ชดัเจน ตวัสุเหร่ำใหญ่โตหรูหรำโอ่อ่ำ ประดบัประดำดว้ยกระเบ้ืองอยำ่งสวยงำม จนไดรั้บกำรรับรองจำก 
UNESCO ให้เป็น World Heritage คู่กบั จตัุรัส Naqsh-e Jahan 
จำกนั้นเขำ้ชม พระรำชวงัอำลี คำปู ALI GHAPOU PALACE ถูกสร้ำงขึ้นในสมยัของกษตัริยช์ำห์ อบับำสท่ี 
1 โยมีกำรสร้ำงเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงไดถู้กตกแต่งดว้ยภำพจิตรกรรมท่ีหลำกหลำยโดยช่ำงฝีมือชั้น
ยอด จิตรกรชั้นครูในสมยันั้น พระรำชวงัแห่งน้ีสร้ำงขึ้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัและรับรองแขกบำ้นแขกเมือง 
พร้อมกนันน้ีชั้นบนสุดยงัไดต้กแต่งเป็นห้องส ำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 

 
จำกนั้นอิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงของกินของฝำกมำกมำยท่ีบริเวณรอบๆจตัุรัส 
น าทุกท่านชม GHEYSARIEH BAZZAR เรียกอีกอยา่งว่า SOLTANI BAZAR เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดและหรูหราท่ีสุดในยุค SAFAVID ท่ามกลางตลาดท่ีส าคญัที่สุดในอิสฟาฮาน เป็นทางเขา้ตลาด ที่

ดา้นหน้าน้ี คุณจะเห็นงานกระเบื้ องในลกัษณะของจิ๋วแสดงนักธนูท่ีมีหวัเป็นมนุษย ์ตวัเป็นสิงโต และ

หางเป็นมงักร คอลเล็กชนัน้ีแสดงถึงราศีธนู ซึ่งนักประวติัศาสตรช์าวตะวนัออกเชื่อว่าช่วงเวลาของการ

ก่อสรา้งอิสฟาฮานในหอคอยน้ี   
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ชมพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์CHEHEL SOTUN PALACE พระราชวงัสีส่ิบเสาเป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ี

ส าคญัที่สุดของราชวงศซ์าฟาวี (ค.ศ. 1501-1736) ซึง่แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2317 เป็นสถานท่ีท่ีอาบสั

ท่ี 2 ของราชวงศซ์าฟาวีไดไ้ปรบัทูตต่างประเทศ พระราชวงัสี่สิบเสามีเพียง 20 เสาเท่าน้ัน และอีก 20 

เสาเป็นภาพสะทอ้นในนํ้าดา้นนอกเป็นสวนเปอรเ์ซียท่ีสวยงาม ตรงกลางเป็นสระนํ้าขนาดใหญ่สี่เหล่ียม

จตุัรสัท าใหท้ั้งสวนมีพลงัมากและยงัไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมพระราชวงัแห่งน้ี

ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคหบ์าไฮ รอบพระราชวงัมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไมชู้ช่อ

สวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีหอ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกล่ินหอมน่าชื่นใจ พระราชวงัแห่ง

น้ีสรา้งในสมยั Shas Abbas ท่ี 2 แต่ไดม้ีการออกแบบมาตั้งแต่สมยั Shah Abba s ท่ี 1 ดว้ย

วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละบรรดานางสนามต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรบัอาคนัตุกะหรือ

แขกเมือง ในพระราชวงัแห่งน้ีมีสระน ้าขนาดใหญ่อยูด่า้นหน้า มีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 

เมตร ชมการแกะสลกัลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนป้ัน ชมภาพวาดสีน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีอยู่

ภายใตต้ าหนัก บอกเล่าเรื่องราวราชส านักและประวติัศาสตรก์ารท าสงคราม 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่เขต NEW JULFA เป็นเขตท่ีชาวอารเ์มเนียอพยพมาตั้งรกรากท่ีเปอรเ์ซียแห่ง

น้ีตั้งแต่สมยัสงครามออตโตมนั ในปี ค.ศ. 1603-1618 โดยไดน้ าเอาคริสตศ์าสนาซึ่งเป็นศาสนาท่ี

ชาวอารเ์มเนียนมาดว้ย  

น าทุกท่าน ชม VANK CATHEDRAL ภายในมีภาพวาดผนังสีสนัสวยงามแทบจะทุกตารางน้ิว ใหทุ้กท่าน

ไดช้ื่นชมและสวดมนต์ขอพร น าทุกท่านเขา้ ชมมหาวิหารแวงค ์ VANK CATHEDRAL โบสถเ์ก่าแก่ร่วม 

400 ปี ของชนกลุ่มน้อยอารเ์มเนียน กบัวิถีชาวคริสเตียนในประเทศอิสลาม ท่ีจดัแสดงถึงการน าเขา้

เครื่องพิมพม์าเป็นครั้งแรก ภายในมีการจดัแสดงหนังสือ คมัภีรไ์บเบิลต่างๆ รวมไปถึงภาพวาด และ

พรมทอลวดลายที่หายาก สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นส่วนผสมของสไตลซ์าฟาวิดในศตวรรษที่ 17 ท่ี

มีซุม้ประตูสูง และโดมสไตลอ์ิสลามมหาวิหารแห่งน้ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อสถาปัตยกรรมและการ 
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ตกแต่งของคริสตจกัรจ านวนมากในอิหร่านและภูมิภาคเมโสโปเตเมีย ภายในตกแต่งดว้ยภาพวาด 

แกะสลกัปิดทอง และกระเบื้ องเคลือบท่ีสะดุดตา บนผนังดา้นเหนือของของมหาวิหารเป็นภาพวาดวนั

พิพากษา จะเห็นสวรรคท่ี์วาดอยูด่า้นบนและภาพนรกเบื้ องล่าง 

 

น ำท่ำนชม สะพำนยำมค ่ำ  OLD BRIDGE ZAYANDEROOD  หรือ สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) เป็น

สะพานเก่าแก่ท่ีสวยงามท่ีสุดในเมืองอิสฟาฮาน อู่อารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอิหร่าน ทอดขา้ม

แม่น ้าแม่น ้าซอยนัเดหโ์รด ์(ZAYANDEH-RUD ) สรา้งมาตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิตีมูร ์ในศตวรรษที่ 15 

ก่อนท่ีในศตวรรศท่ี 17 ราวปี ค.ศ. 1650 กษัตริยช์าวเปอรเ์ซีย "ชาห ์อบับสัท่ี 2" แห่งราชวงศซ์า

ฟาวิด (SAFAVID DYNASTY) ไดส้รา้งสะพานใหม่ทบัรากฐานสะพานเก่า ในรูปแบบสถาปัยกรรมแบบ
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สะพานโคง้โรมนั (ROMAN ARCH BRIDGE) มีจารึกไวท่ี้สะพานดว้ยวา่ มีการซ่อมในปี ค.ศ. 1873 ท า

ใหม้ีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่หก  30 ธ.ค.65  อิสฟาฮาน ISFAHAN – KASHAN คาซาน  - TEHRAN เตหะราน     

(B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำง สู่เมืองคำชำน (KASHAN) เป็นเมืองเล็กๆกลำงทะเลทรำยท่ีมีควำมน่ำสนใจ คำชำนมีครบ
ทุกส่ิง มีท่ีเท่ียวมรดกโลกถุง 2 แห่ง แมจ้ะมีตวัเลือกท่ีพกัและอำหำรไม่มำกนัก แต่ก็เป็นระดบัท็อปทั้งส้ิน 
บำซำร์ใตห้มู่มวลหลงัคำของคำชำนเต็มไปดว้ยร้ำนรวงท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจ  ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมำท่องเท่ียว
เป็นจ ำนวนมำกเลยทีเดียว  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนอับยำเน่ห์ ABYANEYANEH VILLAGE หมู่บำ้นโบรำณท่ีอยู่บนเทือกเขำซำร์
โกรส ซ่ึงใกลก้บับริเวณท่ีเรียกว่ำยอดเขำคำคลำส มีควำมสูงถึง 3,899 เมตร (ระยะทำง 83 กิโลเมตร ใชเ้วลำ
ในกำรเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้ำนน้ีเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทั้ งชำวอิหร่ำนและ
นักท่องเท่ียวจำกทัว่โลก เน่ืองจำกยงัมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภำษำปำเธียน เป็นภำษำพูดใน
หมู่บำ้นผูห้ญิงจะใชผ้ำ้คลุมศีรษะเป็นลวดลำยดอกไม ้ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ ท่ีส ำคญัคือ บำ้นทุกหลงัจะ



 

17 
 

IRA-TMB9D6N-QR 

ถูกฉำบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผำบ้ำนเรำ) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชท่ีใช้หมักเบียร์) 
เหมือนกนัไปหมดทุกหลงั ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขำสูง ใหท้่ำนไดพ้กัผอ่น ถ่ำยรูปกนัตำมอธัยำศยั 
น าท่านชม โบรูเจอรด์ี เฮาส ์(BORUJERDI HOUSE) คฤหาสน์หลงัน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนโดยพ่อคา้ท่ีมี

ชื่อเสียงของเมืองคาชาน ชื่อวา่ ฮจั เซเยส จาฟาร ์นาทานซี เพราะวา่ไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบ

รูเจอรดี์ บา้นหลงัน้ีไดถู้กสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบ

ไปดว้ยสนามหญา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมีลกัษณะเป็นช่องลมเพื่อใหอ้ากาศไดถ้่ายเท และ

หมุนเวียนอีกทั้งยงัท าการตกแต่งลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลกัปูนป้ัน และทาสีใหม้ีความสวยงาม

ตามแบบลกัษณะของอิหร่าน  

น ำท่ำนชม คฤหำสน์เศรษฐี TABATABAIE HOUSE สร้ำงมำตั้งแต่ยคุท่ีเมืองคำชำนเคยรุ่งเรืองบนเส้นทำง
กำรคำ้ในอดีต สมยัรำชวงศซ์ำฟำวิดปกครองเปอร์เซีย เป็นยคุท่ีมีกำรคำ้รุ่งเรืองอยำ่งถึงขีดสุด และเมืองคำ
ชำนก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้แห่งยคุท่ีมีควำมส ำคญัอีกเมืองหน่ึง มีพ่อคำ้วำณิชยท่ี์เป็นมหำ
เศรษฐีมำกมำย คฤหำสน์เศรษฐีหลงัน้ีก็เป็นหน่ึงในอีกหลำยหลงัท่ีเป็นมรดกตกทอดมำสู่คนในยคุปัจจุบนั
ใหเ้รำไดเ้ห็นและยอ้นร ำลึกถึงในช่วงท่ีเมืองคำชำนเจริญรุ่งเรือง 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเตหะรำน ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง (284 กม.) 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 
วนัที่เจด็  31 ธ.ค.65  TEHRAN เตหะราน   - พระราชวังโกเลสตาน           (B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดประจ าเมืองเตหะราน  GRAND BAZAAR  ตลาดทอ้งถ่ินท่ีใหญ่และมีชื่อเสียง

อนัดับตน้ ๆ ของประเทศอิหร่านอยูใ่กลก้บั Arg Square ทางตอนใตข้องเมืองเตหะราน มีสินคา้พื้ นเมือง

ของอิหร่านทุกสิ่งอยา่ง โดยเฉพาะพรมสวย ๆ เครื่องเทศ เสื้ อผา้พื้ นเมือง สินคา้หตัถกรรม ถัว่นานา

ชนิด ชาแสนอร่อยและอื่น ๆ อีกมากมายในราคาไม่แพง รวมทั้งอาหารทอ้งถ่ินท่ีมีชื่อเสียงก็สามารถหา

ซื้ อและลองชิมกนัไดท่ี้น่ีดว้ยเช่นกนัอยา่งเช่น Gaz หรือขนมตังเมเปอรเ์ซีย ไอศกรีมกุหลาบ ชาต่างๆ น ้า

ผลไม ้หญา้ฝรัน่และไก่ยา่งอาหารยอดฮิต บาซารจ์ะปิดทุกวนัศุกร ์เปิดใหบ้ริการวนัเสาร์-พุธ และวนั

พฤหสับดี 
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 

น าท่านเท่ียว ชมพระราชวังโกเลสตาน GOLESTAN COMPLES ซึ่งในช่วงเวลาหน่ึงหลังการปฏิวติัโดย

อิหม่ามโคมยันี พระราชวงัแห่งน้ีก็ตกอยูใ่นสภาพย า่แย ่ถูกปล่อยท้ิงรา้งอยา่งน่าอปัยศอดสูเช่นเดียวกบั

วงัอื่นๆเพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งหน่ึงราวๆ 5 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามวงัแห่งน้ีก็

ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหล่ียมแบบเพชรท่ีสุดอลงัการ และการตกแต่ง

ภายนอกดว้ยกระเบื้ องเคลือบท่ีมีสีสนัและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของศิลปะยุค Qajar 

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นมาทุกตารางน้ิวของพระราชวงัแห่งน้ีก็ดว้ยพระปรีชาของกษัตริยอ์งคห์น่ึงของราชวงศ์  

Qajar คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแต่งขึ้ นตามแบบยุโรปท่ี

ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้าน้ัน 
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ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 
วนัที่แปด  01 ม.ค.66   TEHRAN เตหะราน -พระราชวงัเนียวาราน -ชมพระราชวงั SAAD ABAD 

COMPLEX - ดารบ์นั -  (B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านเยี่ยม ชม พระราชวังเนียวาราน NAIVARAN COMPLEX พระราชวงัจะเริ่มสรา้งในสมยั

ของราชวงศ ์Qajar แต่เป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยของราชวงศ ์Pahlevi ก่อนถูกการปฎิวติัยึดอ านาจ ซึ่ง

คณะปฎิวัติถือว่าพระราชวังแห่งน้ีคือสัญลักษณ์ของความฟุ้งเฟ้อของระบอบกษัตริย์อย่างชัดเจน ตัว

พระราชวงัมีสวนท่ีจัดแต่งไวอ้ย่างเป็นสัดส่วนสวยงาม ตัวอาคารไดร้ับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบ

ยุโรป มีขา้วของเครื่องใชส้่วนพระองคร์วมทั้งของพระโอรสและพระธิดาจดัแสดงอยู่ ซึ่งทั้งหมดเป็นของ

ช่างฝีมือชั้นยอดจากยุโรปทั้งสิ้ น  

หลังจากน้ันน าทุกท่านเขา้ ชมพระราชวัง SAAD ABAD COMPLEX พระราชวังท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง

ท่ีสุดในพระราชวังทั้งหลายในกรุงเตหะราน โดยมีบริเวณท่ีเป็นอุทยานกวา้งประมาณ 987 ไร่ 

พระราชวัง Sa’dabad เดิมเป็นท่ีประทับฤดูรอ้นของกษัตริย์ในราชวงศ์ Qajar และไดใ้ชต้่อมาจนถึง

ราชวงศ ์Palehvi ภายในพระราชวงัมีต าหนักมากมายแต่ท่ีส าคญัมี 2 หลงัคือ ต าหนักขาว  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
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น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ DARBAND ดำร์บนั เป็นหมู่บำ้นเลก็ๆในเตหะรำน มีร้ำนขำยของมำกมำย มีร้ำนกำแฟ 
และขำยของพื้นเมือง  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเตหะราน,ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่าม โคไมนีอิหร่าน IMAM KHOMEINI 

INTERNATIONAL AIRPORT   

22.50 น. เหินฟ้ำ สู่สนำมบินโดฮำ  โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์ (QATAR AIRWAYS) เท่ียวบินท่ี QR 499   

 

วนัที่เกา้  02 ม.ค.66   BKK     (-/-/-) 

00.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา,ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดักาตาร์ 
02.20 น.  เหินฟ้ำ สู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์ (QATAR AIRWAYS) 

เท่ียวบินท่ี QR 836 

12.40 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  

 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

พกัเดี่ยวจา่ยเพ่ิม 

25 ธ.ค.–2ม.ค. 66 69,988 บาท 69,988 บาท 68,988 บาท 11,000 บาท 

UPDATE 26SEP22 
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หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

➢กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิก

การเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสม

และเป็นจริง 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

➢งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่ายมดัจ า 20,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

➢งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

➢กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

➢หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทาง

แต่ทั้งน้ีตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเขา้ประเทศอิหร่าน 

หนังสอื PASSPORT ตวัจริง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือนและมีหน้าเหลือประทบัไม่นอ้ยกวา่  

2 หน้า  

รูปถ่าย 2 น้ิว พื้ นหลงัขาว จ านวน 2 รูป 

ส าเนาทะเบียนบา้น  1 ฉบบั 

 กรอกแบบฟอรม์ ทา้ยโปรแกรมส่งกลบัมา  

กรณีท่ีตอ้งการยื่น VISA  อิหร่านที่ไทยด่วน  ตอ้งเพิ่ม ค่าย่ืนดว่นอกีท่านละ 2,000 บาท  จากรายการทวัร ์   

 กรณี ท่ีไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้ม กรุ๊ป ท่านสามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านไดด้ว้ยตวัท่านเอง ค่าวีซ่า จะอยูท่ี่ 100  

EUR 
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เอกสารประกอบกา 
เงื่อนไขยกเลิกทวัร ์

 ➢กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคดิค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

➢กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

➢กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์ และตัว๋เครื่องบินภายใน 

ชั้นประหยดั 

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 6 คืน  

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (ในกรณีท่านสามารถเตรียมเอกสารไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน) 

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่ำจดัท ำหนงัสือเดินทำง 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และ ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 

ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรำยกำร 
ค่ำยกขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่ำน กรณีใชบ้ริกำร bell boy ของแต่ละโรงแรม 
ค่ำทิปมคัคุเทศก ์พนกังำนขบัรถ ในประเทศอิหร่ำน และ หวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทย  
3 USD / ท่ำน ส ำหรับมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน x 7 วนั = 21 USD 
2 USD / ท่ำน ส ำหรับคนขบัรถต่อวนั x 7 วนั  = 14 USD 
3 USD /ท่ำน ส ำหรับหวัหนำ้ทวัร์ไทย x 9 วนั  = 27 USD  

( รวมค่ำทิป 62  USD/ท่ำน ) 
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หมายเหตุ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ ำนวนอยำ่งนอ้ย   15 ท่ำนซ่ึง
ในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนใหห้ำกตอ้งกำร 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยั
ธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯ หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มท่ีเกิดขึ้นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ อุบติัเหตุต่ำง ๆ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
บริษทัจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่ำทวัร์ ในกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธในกำรใหว้ีซ่ำ หรือ ปฏิเสธเขำ้เมือง ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอร์ตเล่มสีน ้ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆใน
กำรท่ีท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขำ้เมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
รำคำน้ีคิดตำมรำคำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบตัรโดยสำรสูงขึ้น ตำมอตัรำค่ำน ้ำมนัหรือ ค่ำเงิน
แลกเปล่ียน ทำงบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
ภำพท่ีใชใ้นกำรประกอบกำรท ำโปรแกรมใชเ้พื่อควำมเขำ้ใจในมุมมองสถำนท่ีท่องเท่ียว ภำพใชเ้พื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 
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เอกสำรยืน่วีซ่ำอิหร่ำนดำ้นล่ำงน้ี!! 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง** 

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 : สถำนภำพ   โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส……………………………………………………………......................... 

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? 

………………………………………...……………………………………… 

  ** ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน ** 
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ตวัอยา่ง File ส าหรบั Scan หนา้ Passport เพื่อยื่นวีซ่าอิหร่าน 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 

** หากท่านไม่สามารถใหเ้ล่มกบัทางเจา้หนา้ที ่ตามระยะเวลาดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะย่ืนวีซ่าแบบ

พิเศษ ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน ใชเ้วลา 2 วนัก่อนเดินทาง** 

 

 

 

 


