
 

 
 
 
 
 
 
 

อหิร่าน 7 วัน 5 คืน 
เตหะราน-ชีราช-อสิฟาฮาน-อับยาเน่ห์-คาชาน 
โดยสายการบนิไทย (TG) + บนิภายในสู่ชีราช 
ทวัรท่ี์ใหคุ้ณมากกว่า ในราคาสุดคุม้ 

พาชม 3 พระราชวงัในเตหะราน Sa’dabad / Nirvaran / Golestan  

อาหารครบทุกม้ือ โรงแรมระดบั 4 ดาว 

แถมพาชม Vank Church โบสถค์ริสต ์1 เดียวใจกลางเมืองอิสฟา
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-เตหะราน        (-/-/D) 

12.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตูที่ 3-4 เคานเ์ตอร ์

D สายการบิน Thai Airways (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

15.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-527 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี Imam Khomeini International Airport ทางใตข้อง

กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะรานประมาณ 40 กิโลเมตร (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้

เรียบรอ้ยก่อนลงจากเคร่ือง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุง

เตหะราน  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง เตหะราน – Milad Tower – พระราชวงั Sa’dabad – พระราชวงั Niavaran – บินภายใน – ชีราช

  (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม หอคอยมิลาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซ่ึงเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของ

คนอิหร่านทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแห่งน้ีออกแบบก่อสรา้งโดยสถาปนิกชาว

อิหร่านเองทั้งหมด เป็นหอคอยท่ีสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสูงถึง

ยอดเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุง

เตหะรานอยา่งทัว่ถึงจากหอคอยแห่งน้ี 
หลงัจากนัน้น าทกุทา่นเขา้ชม พระราชวงั Sa’dabad Complex พระราชวงัทีม่บีรเิวณ
กวา้งขวางทีส่ดุในพระราชวงัทัง้หลายในกรงุเตหะราน โดยมบีรเิวณทีเ่ป็นอุทยานกวา้ง
ประมาณ 987 ไร่ พระราชวงั Sa’dabad เดมิเป็นทีป่ระทบัฤดูรอ้นของกษตัรยิใ์นราชวงศ ์Qajar และไดใ้ชต้่อมา
จนถงึราชวงศ ์Palehvi ภายในพระราชวงัมตี าหนักมากมายแต่ทีส่ าคญัม ี2 หลงัคอื ต าหนักขาวและต าหนักเขยีว 
ซึง่เป็นทีป่ระทบัและทีท่รงงานของพระเจา้ชาหท์ัง้ 2 ราชวงศก์อ่นทีจ่ะถกูปฏวิตัยิดึอ านาจ  
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

หลงัอาหารจากน้ันน าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัเนียวาราน (Naivaran Palace) พระราชวงัจะเร่ิมสรา้งใน

สมยัของราชวงศ ์Qajar แต่เป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยของราชวงศ ์Pahlevi ก่อนถูกการปฎิวติัยึดอ านาจ 



ซ่ึงคณะปฎิวติัถือว่าพระราชวงัแห่งน้ีคือสัญลักษณ์ของความฟุ้งเฟ้อของระบอบกษัตริยอ์ย่างชดัเจน ตัว

พระราชวงัมีสวนท่ีจดัแต่งไวอ้ย่างเป็นสดัส่วนสวยงาม ตวัอาคารไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบยุโรป 

มีขา้วของเคร่ืองใชส้่วนพระองคร์วมทั้งของพระโอรสและพระธิดาจดัแสดงอยู่ ซ่ึงทั้งหมดเป็นของช่างฝีมือ

ชั้นยอดจากยุโรปทั้งส้ิน  

  

 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ เมืองชีราช (Shiraz) 

…….. น.  ออกเดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ สู่เมืองชีราช (Shiraz) 

….....น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราช  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่สาม ชีราช – Pink Mosque – พระราชวงั Persepolis – อิสฟาฮาน    (B/L/D) 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู (Pink Mosque) หรือ Nasir ol Molk สุเหร่าสรา้ง

ขึ้ นในสมยัราชวงศ ์Qajar ประมาณปี ค.ศ. 1876 – 1888 โดยค าสัง่ของผูค้รองนคร Shiraz ในสมยัน้ัน

ภายในประดับประดาไปดว้ยกระเบ้ืองโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็นสีหลกั ซ่ึงเป็นเพียงมสัยิดแห่งเดียว

ในอิหร่าน ไมว่า่ท่านจะมองมาจากมุมใดของมสัยิดก็ตามท่านจะไดเ้ห็นสีของกระเบ้ืองท่ีตกแต่งภายในเป็น

สีชมพสูวยงามเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแสงแดดยามเชา้ท่ีสาดแสงผ่านกระจกสีลงมากระทบพ้ืนดู

สวยงามเกินค าบรรยายจริงๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่ พระราชวงัโบราณเปอรซี์โพลิส (Persepolis) ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม. (60 กม.) 

ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลางท่ียิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเปอรเ์ซียในยุคของดาริอุสมหา

ราช และไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 ใหท่้านไดช้มโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุ

สมหาราชก่อนคริศตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรชัสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเติม



มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางท่ีประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ 

หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรพัยส์มบติั ท่ีเก็บส่ิงของมีค่าต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อน

คริสตกาล ไดถู้กกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

จากน้ันไม่ไกลน าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรอี์กแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นสุสานท่ีฝังศพของ

กษัตริย ์4 องค ์เนโครโพลิส( Necropolis) หรือ Naqsh-e Rostam ใหท่้านไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีเด่นใน

การแกะสลกับนผาหินและท่ีส าคญัเป็นสุสานของษัตริยด์าริอุสท่ี1 และกษัตริยอ์งคต่์อๆมาอีก 3 พระองค์

ซ่ึงเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน  นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัมNaqsh-e-Rostamหรือ 

สุสานสี่กษัตริย  ์สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดท่ีเคยปกครอง

อาณาจกัรเปอรเ์ซียและเคยประทับท่ีพระราชวงัแห่งน้ีมาก่อนท่ีจะสวรรคต แต่ดว้ยความเช่ือตามหลกัค า

สอนของศาสนาโซโรแอสเตอรท่ี์ว่า หลงัจากจบส้ินชีวิตจากความเป็นมนุษยบ์นโลกใบน้ีแลว้ ชีวิตก็ยงัคง

ด าเนินต่อเพียงแต่วา่จะตอ้งไปสู่อีกโลกหน่ึงหรือในอีกมิติหน่ึงเท่าน้ัน ดงัน้ันจึงตอ้งสรา้งสุสานแห่งน้ีขึ้ นมา

ใหม้ีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวงัท่ีกษัตริยเ์หล่าน้ันเคยประทับมาก่อน โดยการสรา้ง

สุสานน้ันก็ไม่ไดส้รา้งอย่างธรรมดาทัว่ๆไป มีการสรา้งโดยการขุดเจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหน้า

ผาหิน ซ่ึงอยูส่งูจากพ้ืนดินประมาณ 20 เมตร และไดม้ีการแกะสลกัหินส่วนหนา้ใหม้ีความสวยงามอีกดว้ย 

   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง อิสฟาฮาน (Isfahan) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง (482 กม.) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 



วนัที่สี่  ฮิสฟาฮาน – Nasshe-e Jahan Square – พระราชวงั Ali-qapu – Lotfollah Mosque – Imam Mosque

        (B/L/D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองอิสฟาฮาน อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียแห่งยุคท่ีมีความรุ่งเ รืองสูงสุดอีกครั้งหน่ึงใน

ศตวรรษท่ี 17-18 มีความมัน่คงเป็นปึกแผ่นภายใตก้ารปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ซ่ึงเป็นชาว

เปอรเ์ซียแท ้และเมืองหลวงอิสฟาฮานก็กลายเป็นทั้งเมืองศูนยก์ลางการปกครองและเมืองศูนยก์ลางทาง

การคา้ จนไดร้บัฉายาว่า Esfahan is half of the world หมายถึงไม่ว่าใครจะตอ้งการสินคา้อะไรก็ตาม ก็

ตอ้งไปหาซ้ือกนัท่ีเมืองอิสฟาฮาน ยิ่งไปกว่าน้ันยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรเปอรเ์ซียไดเ้ช่ือมสมัพนัธไมตรี

กบัอาณาจกัรต่างๆ รวมทั้งสยามซ่ึงจะตรงกบัยุคสมยัของกรุงศรีอยุธยาอีกดว้ย 

น าท่านเยี่ยมชม จตัุรสันัค เอ ฌะฮาน Naqsh-e-Jahan ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงนับว่าเป็น จตุัรสัท่ี

ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก รองจากจตุัรสัเทียนอนัเหมิน ท่ีมีความกวา้ง 165 เมตร และมีความยาวถึง 

500 เมตร รวมเน้ือท่ีประมาณ 80,000 กวา่ตารางเมตร ใหญ่กว่าจตุัรสัแดงในกรุงมอสโควถึ์ง 2 เท่า ใน

อดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า จตัุรสัอิหม่าม Imam Square อญัมณีแห่งโลกมุสลิมท่ี

ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรชัญา และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเอาไวใ้นท่ีเดียวกนั น าท่านเขา้ชม มสัยิด

อิหมา่ม Imam Mosque ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1612 

โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตท่ีมีความสูง 40 เมตร เขา้ชม มัสยิดชีคหล์อทฟอลลาห ์

หรือ Sheikh Lotfollah Mosque ซ่ึงสรา้งโดยชาห ์อบับาสท่ี 1 เช่นเดียวกนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองค์

และราชวงศเ์ท่าน้ัน โดยเฉพาะตวัโดม ซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ  

จากน้ันเดินอีกไมไ่กล น าทุกท่านชม Imam Mosque สุเหร่าอนัใหญ่โตสวยงามสรา้งในสมยั Shah Abbas 

ท่ี 1 ราชวงศ ์Safavid โดยสถาปนิกชาวเปอรเ์ซีย Imam Mosque เป็นตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงความรุ่งเร่ืองของศาสนาอิสลามท่ีมีผลต่อการสรา้งบา้นแปงเมืองอยา่งชดัเจน ตวัสุเหร่าใหญ่โต

หรหูราโอ่อ่า ประดบัประดาดว้ยกระเบ้ืองอยา่งสวยงาม จนไดร้บัการรบัรองจาก UNESCO ใหเ้ป็น World 

Heritage คู่กบั จตุัรสั Naqsh-e Jahan 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงัอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของกษัตริยช์าห ์

อบับาสท่ี 1 โยมีการสรา้งเพ่ิมเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมท่ีหลากหลายโดย

ช่างฝีมือชั้นยอด จิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทับและรบัรองแขก

บา้นแขกเมือง พรอ้มกนันน้ีชั้นบนสุดยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี จากน้ันอิสระให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงของกินของฝากมากมายท่ีบริเวณรอบๆจตุรสั 

 

 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชเฮล โซตุน ChehelSotun Palace หรือ วงั 40 เสา ซ่ึงความเป็นจริงแลว้มี

เสาเพียง 20 เสาเท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหน้าพระราชวงัจะเป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ 

พระราชวงัแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ช่ือ ชีคหบ์าไฮ รอบพระราชวงัมีสวนเขียวชอุ่ม 



ดอกไมชู้ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีหอ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกล่ินหอมน่าช่ืนใจ 

พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งในสมยั Shas Abbas ท่ี 2 แต่ไดม้ีการออกแบบมาตั้งแต่สมยั Shah Abba s ท่ี 1 

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละบรรดานางสนาม ต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรบัอาคนัตุกะ

หรือแขกเมือง ในพระราชวังแห่งน้ีมีสระน ้ าขนาดใหญ่อยู่ดา้นหน้า มีความยาว 100 เมตร และ 

กวา้ง 16 เมตร ชมการแกะสลกัลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนป้ัน ชมภาพวาดสีน ้ามนัขนาด

ใหญ่ท่ีอยูภ่ายใตต้ าหนัก บอกเล่าเร่ืองราวราชส านักและประวติัศาสตรก์ารท าสงคราม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่ขต New Julfa ซึง่เป็นเขตทีช่าวอารเ์มเนียอพยพมาตัง้รกรากทีเ่ปอรเ์ซยีแห่งนี้ตัง้แต่
สมยัสงครามออตโตมนั ในปี ค.ศ. 1603-1618 โดยไดน้ าเอาครสิต์ศาสนาซึง่เป็นศาสนาทีช่าวอารเ์มเนียนมาดว้ย 
น าทกุทา่นชม Vank Cathedral ภายในมภีาพวาดผนงัสสีนัสวยงามแทบจะทุกตารางนิ้ว ใหทุ้กท่านไดช้ื่นชมและ
สวดมนต์ขอพร จากนัน้เดนิไม่ไกลกนั น าทุกท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ ์Vank Cathedral ทีจ่ดัแสดงถงึการน าเขา้
เครื่องพมิพ์มาเป็นครัง้แรก ภายในมกีารจดัแสดงหนังสอื คมัภีร์ไบเบิลต่างๆ รวมไปถงึภาพวาด และพรมทอ
ลวดลายทีห่ายากยิง่ต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่หา้  อิสฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คาชาน – เตหะราน     (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอบัยาเน่ห ์Abyaneh Village หมู่บา้นโบราณท่ีอยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซ่ึงใกล้

กบับริเวณท่ีเรียกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสูงถึง 3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หมู่บา้นน้ีเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวอิหร่านและนักท่องเท่ียว

จากทัว่โลก เน่ืองจากยงัมีวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบเดิมๆ ใชภ้าษาปาเธียน เป็นภาษาพดูในหมู่บา้น ผูห้ญิง

จะใชผ้า้คลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม ้ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีส าคญัคือ บา้นทุกหลงัจะถูกฉาบดว้ย

ดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบา้นเรา) ผสมกบัเศษของตน้มอลท ์(พืชท่ีใชห้มกัเบียร)์ เหมือนกนัไปหมด

ทุกหลงั ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสงู ใหท่้านไดพ้กัผ่อน ถ่ายรปูกนัตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคาชาน(Kashan) มีช่ือเสียงดา้นการท าเคร่ืองป้ันดินเผา กระเบ้ืองเคลือบ และการ

ทอผา้ ทอพรม ต่อมาในยุคของราชวงศ ์Safavid ปกครองเมืองคาชานก็ไดม้ีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้ น

ในฐานะเมืองศูนย์กลางทางการคา้ และเป็นท่ีเป็นประตูสู่เมืองต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีทะเลทรายทางด้าน

ตะวนัออก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม คฤหาสนเ์ศรษฐี Tabantabaee Ancient House สรา้งมาตั้งแต่ยุคท่ีเมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบน

เสน้ทางการคา้ในอดีต สมยัราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอรเ์ซีย เป็นยุคท่ีมีการคา้รุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด 

และเมืองคาชานก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางทางการคา้แห่งยุคท่ีมีความส าคัญอีกเมืองหน่ึง มีพ่อคา้

วาณิชยท่ี์เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลงัน้ีก็เป็นหน่ึงในอีกหลายหลงัท่ีเป็นมรดกตกทอดมา

สู่คนในยุคปัจจุบนัใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นร าลึกถึงในช่วงท่ีเมืองคาชานเจริญรุ่งเรือง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง (284 กม.)  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก  เตหะราน – พระราชวงั Golestan -        (B/L/D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชมพระราชวังโกเลสตาน(Golestan Palace)ซึง่ในชว่งเวลาหนึ่งหลงัการปฏวิตัโิดยอหิม่ามโคมยันี 
พระราชวงัแหง่นี้กต็กอยูใ่นสภาพย ่าแย ่ถกูปล่อยทิง้รา้งอยา่งน่าอปัยศอดสเูชน่เดยีวกบัวงัอื่นๆเพิง่จะมกีารบูรณะ
เมื่อเริม่เปิดประเทศอกีครัง้หนึ่งราวๆ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวงัแห่งนี้ก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่ง
ภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหลีย่มแบบเพชรทีส่ดุอลงัการ และการตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบือ้งเคลอืบทีม่สีสีนัและ



ลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศลิปะยคุ Qajar ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้มาทกุตารางนิ้วของพระราชวงัแหง่
นี้กด็ว้ยพระปรชีาของกษตัรยิอ์งคห์นึ่งของราชวงศ์ Qajar คอื Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดให้
สรา้งและตกแต่งขึน้ตามแบบยโุรปทีท่า่นเคยเสดจ็ประพาสมากอ่นหน้านัน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแล

รกัษา และมีการบริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงิน ทอง 

และเคร่ืองประดับอัญมณีเพลรพลอย ไข่มุก อันล ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได ้ซ่ึงมีของท่ี

ส าคัญต่าง ๆ ทั้งส้ิน ชม เพชรสีชมพูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกท่ีประดับ

ดว้ยอัญมณีหา้หมื่นกว่าช้ิน ซ่ึงมีน ้าหนัก 18,200 กะรตั และชม พระราชบัลลงักข์องกษัตริยท่ี์เคยนัง่

ครองราชย ์ซ่ึงประดบัดว้ยเพชรนิลจินดามากกวา่ 26,000 ช้ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA) เพ่ือเตรียมตวั

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

เยน็  บริการอาหารว่าง ณ สนามบิน 

21.50 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG528 

วนัที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ        (-/-/-) 

06.55  น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

   

อตัราค่าบริการ 

เดือนกรกฎาคม : 6-12 ก.ค. / 9-15 ก.ค. 

เดือน กนัยายน : 7-13 ก.ย. / 21-27 ก.ย. 

เดือน พฤศจิกายน : 9-15 พ.ย. / 19-25 พ.ย. 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 59,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 58,888 บาท 



 

 

 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไว ้

กบัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน  

              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอิหร่าน 

1. หนังสือ passport ตวัจริง 

2. รปูถ่าย 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รปู 

3. ส าเนานามบตัรแสดงสถานท่ีท างานและต าแหน่งงานชดัเจน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น  

 

 

 

 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 56,888 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 9,900  บาท 

อตัราค่าบริการ 

เดือนสิงหาคม : 10-16 ส.ค. / 13-19 ส.ค. 

เดือนตุลาคม : 12-18 ต.ค. / 22-28 ต.ค. 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 60,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 59,888 บาท 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 58,888 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 9,900  บาท 



กรอกเอกสารยืน่วีซ่าอิหรา่นดา้นลา่งน้ี!!!! 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME.............................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด................................ จงัหวดั........................ ประเทศ......................... สญัชาติ........................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วนัท่ีออก...............................วนัหมดอายุ........................ 

 สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

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

 ช่ือบิดา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................... 

..............................................รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น......................... มือถือ......................... 

 ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................... 

ต าแหน่งงาน…………….................................................................................................................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 

ตวัอยา่ง file ส าหรบั scan หนา้ passport เพื่อยื่นวีซ่าอิหร่าน 

 



 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกว่า 

2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม ** 

** หากท่านไม่สะดวกตามระยะเวลาดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะยืน่วซี่าแบบพิเศษ VOA ซ่ึง

มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการไทยแอรเ์วย ์(TG) ชั้นประหยดั  

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน  

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (ในกรณีท่านสามารถเตรียมเอกสารไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด) 

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

ค่ายน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน (น ้าหนักไมเ่กิน 30 กิโลกรมั) 

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

(หมายเหตุ : ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศอิหร่าน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น x 6 วนั = 18 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 6 วนั = 12 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD  

รวมค่าทิป 51 USD/ท่าน 

****หมายเหตุ **** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 



ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติั ลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑตูฯ 

เรียกเก็บ 

 


