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IRAN GRAND TRIP 
 

อหิรา่นแกรนดท์รปิ11 วนั 9 คนื 
 

บนิตรงสบายๆ แบบไม่เหน่ือยกับมาฮานแอร ์แวะเมอืงส าคัญๆอันได้แก่.. 
เตหะราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-พระราชวังโกเลสตาน-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-สุสานสี่

กษัตริย-์เมืองหลวงเก่าอิศฟาฮาน-เมืองโบราณนาอีน-เมืองการค้าเมย์บอ็ด-
เมืองมรดกโลกทีย่าซด์-เคอร์มันเมืองแห่งนวัตกรรมโบราณและศูนยก์ลาง
การค้าในทะเลทราย-พักในเต๊นทL์ut Star Campกลางทะเลทราย-ชมพระ

อาทติย์ตกดินในถิ่นทะเลทรายที ่KALUTS.. 

น่ีคือทะเลทรายทีส่วยทีสุ่ดจนได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 

ค่าบริการท่านละ 76,800.-บาท รวมทุกอย่าง(พกัห้องคู่) 
ก าหนดเดนิทาง:25 ต.ค-04 พ.ย /01 - 11 พ.ย 

22 พ.ย-02ธ.ค / 27 ธ.ค-06 ม.ค.2563 
 



  
 

วนัทีห่นึง่(ศกุร ์/ )  กรงุเทพฯ-เตหะราน 

21.00น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ แถว N (Row N)ใกลป้ระตหูมายเลข 9บนชัน้ 4(ผูโ้ดยสารขา
ออก)ท่ีดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ของสายการบินมาฮานแอร(์Mahan Air)พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอย
อ านวยความสะดวกในการเดนิทางใหก้บัทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.35น. ออกเดินทางโดยสายการบินมาฮานแอรข์องอิหร่านเที่ยวบินW5-050ซึ่งจะใชเ้วลาบินตรงสู่ท่าอากาศยาน
อิหม่ามโคมัยนีอินเตอรเ์นชั่นแนล (IKA)นอกกรุงเตหะราน ประมาณ 7ชั่ วโมง มีอาหารบริการบนเครื่องท่ี
รบัประกันว่าทานไดไ้ม่มีกลิ่นแขกอย่างท่ีเขา้ใจกันผิดๆ มานาน เพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบ์ริการ
เท่านัน้ เพราะอิหร่านเป็นประเทศมุสลิมท่ีเขม้งวดในเรื่องนี ้เช่นเดียวกับภายในประเทศอิหร่านไม่ว่าจะเป็นใน
รา้นคา้ รา้นอาหารหรือโรงแรมทกุแหง่ทกุระดบัจงึไมมี่เครื่องด่ืมประเภทแอลกอลบ์รกิาร 

วนัทีส่อง(เสาร/์)พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต–ิพพิธิภณัฑอ์ญัมณี- ชรีาซ 

03.45 น. เท่ียวบนิ W5-050 น าทา่นเดินทางถึงทา่อากาศยานอิหม่ามโคมยันีซึ่งอยูท่างใตข้องกรุงเตหะราน  เม่ือผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองศลุกากรแลว้ น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Novotel AirportHotelใกลอ้าคารผูโ้ดยสารขาเขา้ใน
บรเิวณทา่อากาศยานอิหมา่มโคมยันี 

09.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทแ์ละรบัประทานอาหารเชา้ 
10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน (ใช้เวลา40นาที)เพ่ือชม

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอิหรา่น(National Museum)ซึ่งท่าน
จะได้ทราบที่มาของชนชาติอารยันซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาว
อิหร่านปัจจุบัน และการสถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียอัน

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับกรีก อียิปต์ และโรมัน รวมถึงจะได้ชมโบราณวัตถุต่างๆ ที่จัดแสดงมากกว่า 
300,000ชิน้ ตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียจนกระท่ังถงึเปอรเ์ซียยุคราชวงศก์าจาร ์

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารของโรงแรม Ferdorsi(บุปเฟ่ต)์ 
บา่ย น า ท่ า น ช ม ก รุ อ ภิ ม ห า ส ม บั ติ ท่ี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อัญ ม ณี แ ห่ ง ช า ติ อิ ห ร่ า น

(NationalJewelry Museum) ซึ่งอญัมณีจากทุกยุคทุกสมัย
ของกษัตรยิท์กุราชวงศท่ี์เคยปกครองอาณาจกัรเปอรเ์ซียในอดีตและ
ครอบครองอภิมหาสมบัติจ  านวนมากมายนั้น ล้วนถูกเก็บไว้ใน
สถานท่ีแห่งนีจ้นเรียกไดว้่ามีความอลงัการในชนิดและรูปแบบ และ
มโหฬารในจ านวนท่ีมากมายท่ีสดุในโลกจากพิพิธภณัฑอ์ญัมณี น า

ทา่นท่าอากาศยานMehrabad Airport เพ่ือเดินทางสู่เมืองชีราซในจงัหวดัฟาส์
ในภมูิภาคทางตอนใตข้องอิหรา่น 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในสนามบนิเมหร์าบดั 

20.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองชีราซโดยสายการบนิMahan Air เท่ียวบนิ W5 1087ใชเ้วลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง 
21.30 น. เท่ียวบนิ W5-1087น าทา่นเดนิทางถึงทา่อากาศยานชีราซ จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

  พกัท่ีโรงแรม ZANDIEH HOTELหรือ HOMA HOTELระดบั 5* ดาวในเมืองชีราซ 

 

วนัทีส่าม(อาทติย/์) เมอืงชรีาซ - เปอรซ์โีปลสี - อศิฟาฮาน 
06.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเท่ียวชมมัสยิดสีชมพู(Nasir-OlMolk)ซึ่งเป็นมัสยิดท่ี
สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปดว้ยกระเบือ้งโทนสีแดง-
ชมพ-ูเหลือง เป็นสีหลกั มีเพียงแห่งเดียวในอิหรา่น ไม่ว่าท่านจะมอง
จากมมุไหน มสัยิดแห่งนีจ้ะออกสีชมพู ดสูวยงาม อ่อนหวาน ความ
สวยขนาดท่ีไดร้บัเลือก ใหเ้ป็นภาพปกหนงัสือ ตอนยอ้นรอย อารยนั 
ของนกัเขียนนาม เชนทร ์ชนะการณ ์มาแลว้ ขา้งในกวา้งขวาง ใหญ่โตไมว่า่จะมองมมุไหน 
จากนัน้เดินทางสู่พระราชวงัโบราณเปอรซี์โปลิส(Persepolis) ซึ่งอยู่ทางดา้นเหนือของเมืองชีราซขึน้ไปประมาณ 
1 ชั่วโมง  พระราชวงัแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้เป็นแหง่ท่ีสองนบัตัง้แตส่ถาปนาอาณาจกัรเปอรเ์ชียขึน้เม่ือปี 559 ก่อนค
รสิตศกัราช (พระราชวงัและเมืองหลวงแหง่แรกคือพาซากาดสรา้งโดยกษัตริยไ์ซรสัมหาราช)เริ่มสรา้งโดยกษัตริย์
ดารอิสุมหาราช(Darius The Great)ในปี 512ก่อนครสิตศกัราช  โดยได ้

 
 
 
 



  
 

น าเอาช่างผูช้  านาญงานในแขนงต่างๆ จากยอดฝีมือช่างในอาณาจักรต่างๆ ท่ีอยู่ใตอ้  านาจการปกครองของ
เปอรเ์ซียในยคุนัน้ซึ่งมีถึง 23 อาณาจกัร เช่นช่างท่ีช  านาญงานทางดา้นการตดั การแกะสลกัหินก็มาจากอียิปต ์
ชา่งตกแตง่ภายในท่ีจะตอ้งมีริว้เงินริว้ทองประดบัประดาบนฝา้เพดาน รอ่งเสา ผนงัหรือกรอบประต ูหนา้ตา่งก็มา
จากอาณาจักรลิเดียช่างเหล็กก็มาจากอาณาจักรฮิตไทตเ์ป็นตน้  หลังจากนัน้ก็มีการก่อสรา้งเพิ่มเติมอย่าง
ตอ่เน่ืองในอีก 5 รชักาลตอ่มา แตก็่ยงัไม่เคยเสร็จสมบรูณ ์ จนกระทั่งมาถกูยึดครองและเผาท าลายอย่างย่อยยบั
โดยกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราชแห่งอาณาจักรกรีซในปี 330 ก่อนคริสตศักราช  แต่กระนั้นก็ตาม 
พระราชวงัแหง่นีก็้ยงัคงไวซ้ึ่งเกียรตศิกัดิอ์นัยิ่งใหญ่ตลอดกาลทัง้ความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความ
อลงัการทางดา้นสถาปัตยด์งันัน้เวลา 2 ชั่วโมงของการเท่ียวชมพระราชวงัเปอรซี์โปลิสแห่งนี ้ จึงเป็น 2 ชั่วโมงท่ี
คละเคลา้ไปดว้ยความระทกึใจ ความประหลาดใจและความประทบัใจอยา่งไมรู่ลื้มส าหรบัผูม้าเยือนทกุคน 
เจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหนา้ผาหินซึ่งอยู่สงูจากพืน้ถึง 20 เมตรและยงัมีการแกะสลกัหินส่วนหนา้ใหมี้
ความงดงามอีกดว้ย  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ินภาคใตท่ี้รม่รื่นใกลก้บัพระราชวงัเปอรซี์โปลิส 
 
บา่ย น าท่านเดินทางจากเปอรซี์โปลีสเมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ  เมืองอิศฟาฮานเป็นอดีตเมืองหลวง

ของอาณาจกัรเปอรเ์ซียแหง่ยคุท่ีมีความรุง่เรืองสงูสดุอีกครัง้หนึ่งในศตวรรษ ท่ี 17-18 อาณาจกัรเปอรเ์ซียมีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่นภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าฟาวิดซึ่งเป็นชาวเปอรเ์ซียแท ้และเมืองหลวงอิศฟาฮานก็
กลายเป็นทัง้เมืองศนูยก์ลางการปกครองและเมืองศนูยก์ลางทางการคา้ จนไดร้บัฉายาว่า“Esfahan is half 

of the world”ใครตอ้งการสินคา้อะไรก็ตอ้งไปซือ้หากันท่ีอิศฟาฮานยิ่งกว่านัน้ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัร
เปอรเ์ซียไดเ้ช่ือมสมัพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรตา่งๆ รวมทัง้สยามซึ่งตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาอีกดว้ย 

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมท่ีพกั  KOWSAR HOTELระดบั 4* ดาว หรือเทียบเทา่ในเมืองอิศฟาฮาน 

วนัทีส่ ี(่จันทร/์)  อศิฟาฮาน (เต็มวนั) 
06.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.30 น.  น าท่านเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองอิศฟาฮานซึ่งอยู่

บริเวณโดยรอบจัตุรัสอิหม่ามใจกลางเมือง(กรุณาเตรียมของใช้
ส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครั้งหนึ่ง 

18.00 น.) เมืองอิศฟาฮานเป็นเมืองท่ีมีอายเุก่าแก่รว่ม 1,800 ปีตัง้แตย่คุราชวงศซ์สัซา
เนียน และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ชียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่ง
ตรงกับสมัยราชวงศซ์าฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนีเ้คยรุ่งเรืองสูงสุดใน
ศตวรรษท่ี 16-17 และปัจจุบนันีเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึน้ทะเบียนขององคก์าร
ยเูนสโกน าท่านเที่ยวชมโบสถแ์ว้งค(์Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถป์ระจ าชุมชน



  
 

ชาวอารเ์มเนียซึ่งพกัอาศยัอยูใ่นเขต “นิวจุลฟา” ของเมืองอิศฟาฮาน ซึ่งนบัถือศาสนาคริสตน์ิกายออรโ์ธด๊อกซ ์น่ี
เป็นตวัอยา่งหนึ่งของคนตา่งนิกาย ตา่งศาสนา แตส่ามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างมีความสขุ และชีใ้หเ้ห็นถึงความใจ
กวา้งของผูน้  าประเทศและผูน้  าทางศาสนาซึ่งเป็นมุสลิมนิกายชีอะห ์ตวัโบสถส์รา้งระหว่างปี 1606 -1655 หาก
มองจากภายนอกจะเห็นโดมของโบสถเ์หมือนเป็นโดมของมสัยิด แตถ่า้ดใูหดี้จะเห็นไมก้างเขนขนาดเล็กปักอยู่ท่ี
โดม  ใกล้ๆ กับตัวโบสถจ์ะมีพิพิธภัณฑข์องชาวอารเ์มเนียนซึ่งจัดแสดงภาพเขียนของบุคคลส าคญัของชาว
อารเ์มเนียน และบางสว่นจดัแสดงวิวฒันาการเก่ียวกบัการพิมพใ์นอิหรา่น ซึ่งชาวอารเ์มเนียนเป็นผูบ้กุเบกิ  
จากน้ันชมมัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ตัง้อยู่ปลายสุดทางดา้นทิศใตข้องจตัรุสั  เป็นหนึ่งในมสัยิดท่ี
ยิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก  เริ่มสรา้งในปี 1611 สมยักษัตรยิช์าหอ์บับาสท่ี 1 และเสร็จสมบรูณใ์น
อีก 4 ปีตอ่มา  นอกจากขนาดท่ีใหญ่โตโอฬารแลว้ ยงัเป็นมสัยิดท่ีมีองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยท่ี์สวยงามท่ีสดุ
ในประเทศอิหร่านโดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาท่ีสรา้งคร่อมกันเป็นสองชัน้ขนานกันตลอดทุกตารางนิว้  
ซึ่งมีผลตอ่การระบายอากาศและการกระจายของเสียงผูน้  าสวดใหแ้ผ่ออกไปจนไดย้ินอย่างชดัเจนในทกุซอกทุก
มมุของมสัยิดโดยไมต่อ้งใชไ้มโครโฟน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารใกลจ้ตรุสัอิหมา่ม 
บา่ย  น าท่านชม พระราชวังอะลีคาปู(Ali Qapu Palace)สรา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นท่ีประทบั

ของกษัตริยช์าหอ์บับาสท่ี 1 ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกของจตัรุสัอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 ชัน้ท่ีใชไ้มแ้ละอิฐเป็นวสัดุ
หลกัในการก่อสรา้งบนชัน้ 3 ของพระราชวงัสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่และมีระเบียง
หนัหนา้เขา้หาจตัรุสัอิหม่ามส าหรบัพระมหากษัตริยแ์ละพระราชวงศไ์วป้ระทบั
ทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบนักลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพ
มมุสูงท่ีสวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างท่ีอยู่บนจตัรุสัไดอ้ย่าง
ชัดเจนจากนั้นเข้าชมมัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์(Sheikh Lotfollah 

Mosque)ซึ่งเป็นมสัยิดเฉพาะองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมวงศานวุงศเ์ทา่นัน้ท่ีจะเขา้มาท าการละหมาดได ้ 
สรา้งโดยกษัตริยช์าหอ์ับบาสท่ี 1 ระหว่างปี 1602-1619  ขึน้ช่ือว่าวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแต่งภายใน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีโดมประธานซึ่งอยูต่รงกลางหอ้งโถงใหญ่  จากนัน้ใหท้่านไดมี้เวลาอย่างเต็มท่ีในการชอ้ปป้ิง
สิ่งของตา่งๆ จนกระทั่งถึงเวลานดัหมายแลว้น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือเดิน
เท่ียวชมและถ่ายภาพท่ีสะพานซิโอเซโพลซึ่งอยู่ดา้นหนา้ของโรงแรม 
หรือจะเดินในย่านชอ้ปป้ิงและรา้นอาหารท่ีมีทัง้อาหารพืน้เมือง กะบบั
แบบตรุกี(Donner Kebab) หรืออาหารแบบฟาสตฟ์ูด เช่น เบอรเ์กอร ์
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ท่ีมีในอิหร่านท่ีก าลังไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก มี
ผูค้นทัง้ชาวเมืองอิศฟาฮานเองและนกัทอ่งเท่ียวออกมาเดินชอ้ปเดินชม
และชิมอาหารตา่งๆ กนัอยา่งคกึคกัทกุวนัตัง้แตช่่วงหวัค ่าจนกระทั่งถึงประมาณ 3-4 ทุม่ 

 **ไม่มีอาหารค ่าบริการเพื่อให้ท่านได้เปล่ียนบรรยากาศด้วยการเดินชมเดินช้อปและเดินชิมเพื่อหามือ้
ค ่าทานเองตามอัธยาศัย  ได้บรรยากาศแบบกันเองกับชาวอิหร่านในเมืองอิศฟาฮาน** 

  โรงแรมท่ีพกัKOWSAR HOTELระดบั 4* ดาว หรือเทียบเทา่ในเมืองอิศฟาฮาน 



  
 

วนัทีห่า้(อังคาร/) อศิฟาฮาน-นาอนี -เมยบ็์อด-ยาซด ์
06.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

จากนัน้เดินทางสู่เมืองนาอีนซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กท่ีอยู่ห่างออกไปอีก
ประมาณ2 ชั่วโมง แวะใหท้่านไดเ้ปล่ียนอิริยาบถดว้ยการเท่ียวชมเขต
เมืองเก่าและมัสยิดประจ าเมืองหรือJameh Mosque ท่ีเช่ือว่า
เก่าแก่ท่ีสดุในบรรดามสัยิดทัง้หลายในประเทศอิหรา่นปัจจบุนั  โดยจะใหเ้วลาท่านประมาณ 1 ชั่วโมงในการเขา้
ชมและถ่ายภาพกับมัสยิดเก่าแก่และสวยงามแห่งนี ้ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเมยบ์็อด (Meybod)ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึง่ 

13.30 น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ินในเมืองเมยบ์็อดเม่ือรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จแลว้
น าทา่นชมโรงท าน า้แข็งยคุโบราณเม่ือประมาณ 400 ปีท่ีแลว้ซึ่งยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แตเ่ขาสามารถผลิตน า้แข็งไดซ้ึ่ง
เป็นนวตักรรมท่ีนา่ทึ่งมาก  จากนัน้ป้อมปราการนาริน(NarinCaravansarai) ซึ่งนักประวัติศาสตรเ์ชื่อว่า
ในบริเวณนี้คือที่ตั้งหลักแหล่งของคนยุคบรรพกาลตั้งแต่ประมาณ4,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียว 
และป้อมปราการแห่งนีก้็สร้างคร่อมบนที่ตั้งหลักแหล่งเดิมตั้งแต่
ประมาณ 800-900 ปีก่อนคริสตกาลในยุคกษัตริยโ์ซโลมอนแห่ง
อาณาจักรยูดาย  ส่วนป้อมปราการที่เห็นในปัจจุบันนีไ้ด้สร้างขึน้
ใหม่ในยุคซัสซาเนียนของเปอรเ์ซียน่ีเองจากเมืองเมยบ์็อดเดินทาง
ต่อสู่เมืองยาซด์ซึ่งเปรียบไปแล้วก็เหมือนราชินีแห่งท้องทะเลทราย
นั่นเอง โดยมีอายปุระมาณ 1,800 ปีตัง้แตย่คุซสัซาเนียนเชน่เดียวกนั 

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

โรงแรมท่ีพกัARK HOTELหรอื DAD HOTELระดบั 4 ดาวในเมืองยาซด ์

**เพ่ือความสะดวก  กรุณาจดัเตรียมเสือ้ผา้และของใชจ้  าเป็นส าหรบัการไปพกั 1 คืนท่ีคาราวานซารายใน

ทะเลทรายในคืนพรุง่นี ้สว่นกระเป๋าใหญ่จะไมเ่อาลงจากรถเพราะพืน้เป็นหินกรวดจงึลากกระเป๋ายาก** 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก(พุธ/) ยาซด ์- คาราวานซารายZion O Din 

06.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 



  
 

08.00 น.  น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัในเมืองยาซด ์ โดยเริ่มจากศาสนสถานท่ีเคยเป็นศนูยก์ลางของศาสนาโซโร-แอ

สเตอรเ์ม่ือประมาณตน้คริสตกาลในสมัยราชวงศซ์ดัซาเนียนปกครองเปอรเ์ชีย  สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนินเขา
ขนาดย่อมทางดา้นใตข้องเมืองยาซด ์ เป็นคอมเพล็กซข์นาดใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ยตัวอาคารหลกัในการท าพิธี
ทางศาสนา บอ่น า้ด่ืมน า้ใชซ้ึ่งอยู่ใตด้ิน หอ้งครวั หอ้งอาหาร หอ้งพกั และแท่นท าพิธีปลงศพ  ทัง้หมดนีส้รา้งดว้ย
ดนิเหนียวตากแหง้ และเรียกรวมกนัว่า Tower ofSilence น่ีเป็นเพียงบางส่วนท่ีใหท้่านไดส้มัผสักบัศาสนาท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในโลกและเมืองยาซดก็์เป็นศนูยก์ลางศาสนาโซโรแอสเตอรโ์ลกดว้ย 
จากนัน้ชมAteshkadeh Fire Templeซึ่งเป็นศาสนสถานท่ีชาวโซโรแอสเตรียนในเมืองยาซดย์งัคงใชใ้นการ
ท าพิธีอยู ่ทัง้การบชูาเทพอะหรุามาสดาซึ่งเป็นเทพสงูสดุของศาสนานีแ้ละท่านศาสดาโซโรแอสเตอรซ์ึ่งเป็นผูเ้ผย

แผ่ค  าสอนมาตั้งแต่เม่ือ628 ปีก่อนคริสตกาล การเข้าชมย่อมต้องให้ความเคารพต่อ
สถานท่ีโดยการไมส่ง่เสียงดงั และอยูใ่นอาการส ารวมเม่ือเขา้ไปภายในหอ้งท าพิธี  ซึ่งหอ้ง
นีจ้ะตอ้งมีเปลวไฟลกุโชตชิว่งอยู่ตลอดเวลาเปรียบดงัพระอาทิตยท่ี์ไมมี่วนัดบั 

ปิดทา้ยดว้ยการชมมสัยิดประจ าเมืองยาซด์(Masjid-

e Jameh)ซึ่งมีเสามินาเรห่ท่ี์สงูถึง 48 เมตรสงูท่ีสดุใน
อิหร่าน สรา้งตัง้แต่ศตวรรษท่ี 15 โดยคร่อมลงไปบนมัสยิดหลังเดิมท่ีมีมา
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12 

12.00 น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ินในเมืองยาซด ์

จากนัน้น าท่านเดินทางออกนอกเมืองยาซดม์ุ่งสู่เสน้ทางการคา้โบราณทางดา้นตะวนัออกซึ่งนกัการคา้และนกั
เดนิทางผูย้ิ่งใหญ่ของโลกท่ีเรารูจ้กักนัดีนั่นก็คือ มารโ์ค โปโล(Marco Polo) ก็เคยเดินทางแบบกองคาราวาน

การคา้ผ่านบนเสน้ทางนีเ้ช่นเดียวกนัเม่ือปี ค.ศ.1272  จากนัน้เดินทางออกจากเมืองยาซด์
อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงท่ีพกัแรมทางของพ่อคา้ในอดีตซึ่งเรียกว่า”คาราวานซาราย” 
(Caravan Sarai) และปัจจุบนันีไ้ดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นท่ีพักส าหรบันกัท่องเท่ียวใหไ้ด้
สมัผสับรรยากาศแบบยอ้นยคุเม่ือเกือบ 500ปีท่ีแลว้   
พักทีZ่ien O Din CaravanSaraiพรอ้มอาหารค ่า 

 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด(พฤหสัฯ/)ZIEN O DIN- เมอืงเคอรม์นั-ทะเลทรายคาลทูส ์
07.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ คาราวานซารายหลงัอาหารเชา้ ออกเดนิทางมุง่ตะวนัออกสู่เมืองเคอรม์นัซึ่งเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัเคอรม์นั อนัเป็นศนูยก์ลางการคา้ในถ่ินทะเลทรายท่ี
ส าคญัไมแ่พเ้มืองยาซด ์และมารโ์ค โปโลก็เคยเดนิทางมาแลกเปล่ียน
สินคา้ท่ีเมืองนีใ้นชว่งปลายปี ค.ศ.1272 น่ีคือเมืองท่ีเขาบอกวา่ชอบ



  
 

มากท่ีสดุเมืองหนึ่งท่ีอยูใ่นอาณาจกัรเปอรเ์ซีย  จากเมืองเคอรม์นัเดนิทางตอ่ไปอีกประมาณ 35 กิโลเมตรก็จะถึง
เมืองมาฮานท่ีจะรบัประทานอาหารและเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัในบา่ยวนันี(้คาราวานซาราย-เคอรม์นั ระยะทาง 
115 กิโลเมตร และเคอรม์นั-มาฮาน 35 กิโลเมตร) 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองเคอรม์นั 
หลงัอาหารเดนิทางสู่ถิน่ทะเลทรายทางตอนเหนือของเมอืงเคอรม์นัซึ่งเป็นพืน้ที่แบบ

ทะเลทรายที่มโีอเอซสีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไปและหลายแห่งก็เป็น
โอเอซสีขนาดใหญ่ที่มหีมู่บา้นของชาวอารยนัพืน้ถิน่ตัง้หลกัปักฐาน
มานานหลายรอ้ยปี พชืหลกัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของโอเอซสีก็คอื อนิท
ผาลมันัน่เอง ซึง่จะสงัเกตุเหน็ว่ามดีงของอนิทผาลมัที่ใบสเีขยีวเขม้
อยู่ทัว่ไปในแถบนี้ มารโ์ค โปโลเคยกล่าวไว้ในปี ค.ศ.1272 ที่เขา
ออกมาเทีย่วป่าและล่าสตัวใ์นดงอนิทผาลมัแถบนี้ว่า “นีค่อืแหล่งน ้ ำทีอุ่ดมสมบูรณ์อย่ำงไม่น่ำเชือ่ เรำจะหำน ้ ำ
ทีส่ะอำดและสตัวป่์ำไดอ้ย่ำงไม่ยำกเยน็ในดงอทิผำลมัเหล่ำนี้ วนันี้เรำท ำอำหำรแบบปิคนิกจำกเกมสท์ีเ่รำล่ำ
มำไดจ้ ำนวนมำก” 
จากเมืองเคอรม์นัไปทางเหนือประมาณ 2ชั่วโมงก็จะเขา้สู่พืน้ท่ีตอนในของทะเลทราย Lut ( Kavir -e Lut)ซึ่ง
มีพืน้ท่ีมากถึง 153,600ตารางกิโลเมตร และท่ีซ่อนอยู่ในทะเลทรายแห่งนีก็้คือพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า Kalutsน่ีคือ
พืน้ทีท่ะเลทรายทีส่วยติดอันดับโลกอีกแห่งหน่ึงและมันคือหน่ึงเดียว
ของประเทศอิหร่านที่มีความสวยงามระดับมิสยูนิเวอรส์ขนาดนี ้ให้
ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพและดื่มด ่าซึมซับกับบรรยากาศที่พระอาทิตย์
ก าลังเคล่ือนคล้อยลอยต ่าลงจนกระท่ังลับเนินทรายเบือ้งหน้าลงไป
จนกระท่ังนาทีสุดท้าย จากน้ันจึงเดินทางไปยังที่พักซึ่งเป็นเต๊นท์
แบบพืน้ถิ่นทะเลทรายที่Lut StarDesert Campซึ่งอยู่ห่างออกไป
จากจุดชมวิว 45กิโลเมตร 

รับประทานอาหารค ่าและพักค้างคืนที่Lut Star Desert Campในเขตทะเลทราย 
Kavie -E Lutใต้ผืนฟ้าอันกว้างไกลและดารดาษไปด้วยหมู่ดาวน้อยใหญ่นับล้านดวง น่ีคือ
ประสบการณอั์นหาได้ยากยิง่ทีต่้องมาเก็บเกี่ยวด้วยตัวเองให้ได้อย่างน้อยสักคร้ังหน่ึง 

 
 

วนัทีแ่ปด(ศุกร/์)คาลทูส ์- ราเยน - มาฮาน - เคอรม์นั 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้ป์พกั Lut Star Desert campจากนัน้เดินทางไปยงัเมืองราเยน (Rayen)ท่ี
อยูห่า่งออกไปทางตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 150กิโลเมตร เม่ือถึงแลว้น าท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองราเยนท่ี
ยงัมีป้อมค ูประต ูหอรบและอาคารบา้นเรือนอยู่ภายในก าแพงเมืองเก่าซึ่งมีอายุประมาณ 2,000ปี และถือว่า
เป็นพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ท่ีค่อนขา้งสมบูรณ ์ จากนัน้เดินทางไปยังเมืองมาฮาน(Mahan)โดยใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองมาฮาน 



  
 

บ่าย ชมสถานที่ส าคัญในเมืองมาฮาน(Mahan) โดยเร่ิมจากสถาปัตยกรรมอิสลามเปอรเ์ซียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ทัง้โครงสรา้งอนัโอฬารยิ่งใหญ่ และการตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งเคลือบสีท่ีสวยงามแห่งยคุ นั่น
คืออนสุรณส์ถานของท่านชาห ์เนมาทอลลาร ์วาล่ี(Shah Ne’matollah Vali) ซึ่งเป็นผูร้อบรูห้ลกัค าสอน
ของศานาอิสลามนิกายซูฟีและเป็นนักปราชญ์แห่งศตวรรษดว้ย ท่านเสียชีวิตลงท่ีน่ีเม่ือปี ค.ศ.1431 ส่วน
อนุสรณส์ถานของท่านถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1436และมีการต่อเติมขยบัขยายและสรา้งมัสยิดขึน้ในภายหลัง
สมยักษัตริยช์าห ์อบับาส ท่ี 1เม่ือปี ค.ศ.1601ซึ่งไดก้ลายเป็นสถานท่ีแสวงบุญของชาวมุสลิมทั่วไปจนกระทั่ ง
ปัจจบุนั 

 จากเมืองมาฮานออกไปนอกเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงของ
จงัหวดัเคอรม์นั  นั่นก็คือต าหนักฤดูร้อนแห่งหน่ึงของกษัตริย์
ในราชวงศก์อญัรของเปอรเ์ซีย(QajarDynasty)ท่ีเรียกว่า 
Shazdeh Mahan หรอื Prince Gardenสรา้งโดยสถาปนิก 
Mirza Naserodollehเพ่ือเป็นท่ีประทับของเจ้าชาย 
Mohammad Hassan Khan Qajarเม่ือปี ค.ศ.1870-

1890บนพืน้ท่ีอนักวา้งใหญ่ถึง 5.5เฮกตาร ์(ประมาณ 33.5ไร่) ท่ามกลางอุทยานท่ีสวยงามและร่มรื่นทัง้ไมด้อก 
ไมป้ระดบั รวมถึงน า้ตกแบบขัน้บนัไดท่ีใหค้วามชุ่มช่ืนตามแนวทางเดินจากซุม้ประตดูา้นหนา้จนเกือบถึงพระ
ต าหนกัปัจจบุนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของอิหรา่น และไดร้บัการบรรจรุายช่ือรอการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกมาตัง้แตปี่ ค.ศ.2011 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัในเมืองเคอร์
มนั 

19.30น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

พกัท่ีโรงแรม KERMAN PARS HOTELระดบั 5* ดาวหรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่กา้(เสาร/์) เมอืงเคอรม์นั - กรงุเตหะราน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านชมเมืองเคอรม์ันซึ่งเป็นเมืองหลวงของ

จงัหวดัเคอรม์นัและเป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคมขนส่งมาตัง้แตย่คุท่ีมีการคา้แบบกองคาราวานท่ีเรารูจ้กั
กนัในนามเสน้ทางสายไหมชมมสัยิดประจ าเมืองคือ MalekJamehMosque

เป็นมัสยิดส าคัญและเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดเคอรม์าน ในสถาปัตยกรรมแบบ
เปอรเ์ซียน-เซลจุกเติรก์ สรา้งในยุคท่ีพวกเซลจกุเติรก์มีอ านาจปกครองเปอรเ์ซีย 
โดยกษัตรยิ ์MalekTouran Shahท่ี1 (ครองราชยร์ะหวา่งปี ค.ศ.1072-1092)
มสัยิดแหง่นีมี้ความกวา้ง 91เมตรและยาวถึง 101เมตร นอกจากจะอลงัการดว้ย



  
 

ขนาดอนัมโหฬารแลว้ยงัสวยงามดว้ยลวดลายปนูป้ันอนัสวยงามอีกดว้ย น่ีคือผลงานชิน้โบวแ์ดงแห่งยุคเซลจุก
เตริก์เลยทีเดียว  จากมสัยิดมาเล็คน าทา่นชมสถาปัตยกรรมอีกรูปแบบหนึ่งคือการสรา้งโดมดว้ยหินผสมกบัอิฐ ท่ี
เช่ือวา่สรา้งมาตัง้แตค่ริสตส์ตวรรษท่ี2ในยคุซสัซาเนียน และสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นศาสนสถานของศาสนาโซโร
แอสเตอรอี์กรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ Jabalieh Dome(Rock Dome)หรือช่ือพืน้เมืองเรียกว่าGonbad-e 

Jabaliye. 
 แวะชมตลาดบาซารค์ู่บา้นคูเ่มืองท่ีมีมาตัง้แต่ยคุราชวงศซ์าฟาวิด อายปุระมาณ 450ปี ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและ

แบ่งเป็นโซนต่างๆ ตามชนิดของสินค้า เช่น เสื ้อผ้า เฟอร์นิเจอร ์
เครื่องครัว เครื่องเทศ พรม และอ่ืนๆ  และท่ีส าคญัในตลาดบาซาร์

แห่งนีมี้โรงอาบน า้โบราณ(Hammam)ท่ีใหญ่โตและยังมีสภาพท่ี
สมบรูณม์ากทัง้ๆ ท่ีสรา้งมาแลว้เกือบหา้รอ้ยปีท่ีตอ้งไมพ่ลาดชม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองเคอรม์นั 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินของเมืองเคอรม์นั ซึ่งอยู่นอกเมือง
ออกไปเพียงการเดนิทางแค ่30นาทีเทา่นัน้ เพ่ือโดยสารเครื่องบินไปยงัสนามบินเมหร์าบดัท่ีอยู่ชานกรุงเตหะราน
อีกครัง้หนึ่ง  

15.40น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะรานโดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบิน W5-1054 โดยใช้เวลาบินประมาณ 1.40

ช่ัวโมง  เมื่อถงึแล้วน าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก 
19.30น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

พกัท่ีโรงแรม AZADI PARSIAN HOTELระดบั 5*หรือเทียบเทา่ทางเหนือของเตหะราน 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่บิ(อาทติย/์) เตหะราน - กรงุเทพฯ 
07.00 น. บรกิารปลกุทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 

08.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม และท าการเช็คเอาท์
จากโรงแรมท่ีพักและน าท่านชมพระราชวัง “เนียวาราน”ซึ่งเป็นท่ี
ประทบัของพระมหากษัตริยใ์นราชวงศป์าหเ์ลวีของอิหรา่น ก่อนท่ีจะ
ถกูปฏิวตัิและโคน่ลม้ราชบลัลงักโ์ดยอิหม่ามโคมยันีในปี ค.ศ. 1979น่ี
คือพระราชวังท่ีไม่ไดมี้ความโอ่อ่าอลังการเลยเม่ือเปรียบเทียบกับ
พระราชวงัในประเทศอ่ืนๆ  แต่ท าไมโคมยันีจึงพระราชวงัแห่งนีคื้อตวัอย่างของความฟุ่ มเฟือยซึ่งผิดหลกัศาสนา
อิสลามและไมมี่เอกลกัษณข์องศลิปะแบบเปอรเ์ซียเลย....ค  าตอบอยูภ่ายในพระราชวงัท่ีจะน าทา่นเขา้ชมครบั 



  
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน (เมนปูลาเทรา้ท)์ 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพ่ือชมพระราชวังอีกแห่งหนึ่งนั่ นก็คือพระราชวังโกเลสตาน

(GolestanPalace) ซึ่งเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามในปัจจบุนั  ซึ่งชว่งหนึ่งหลงัจากการปฏิวตัิโดยอิหม่ามโคมยันี 
พระราชวังแห่งนีก็้ตกอยู่ในสภาพย ่าแย่ ถูกปล่อยทิง้รา้งอย่าน่าอัปยศอดสู เช่นเดียวกับพระราชวังแห่งอ่ืนๆ 
พระราชวังแห่งนีเ้พิ่งได้รับการบูรณะ เม่ือเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งราวๆ  ห้าปีท่ีผ่านมาน่ีเอง อย่างไรก็ตาม 
พระราชวงัแห่งนีก็้ยงัคงความงาม ในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเดียวกับเพชร  และการ
ตกแตง่ภายนอกดว้ยกระเบือ้งเคลือบท่ีมีสีสนั และลวดลายโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในพระราชวงั

แห่งนี ้ก็ดว้ยกษัตริยอ์งศห์นึ่งของราชวงศก์อญัร(Qajar)คือ Nasser Al-Din 

Shah (ครองราชยค์.ศ.1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแตง่พระราชวงัแห่งนี ้ใน
ศิลปะแบบยโุรป ซึ่งในปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนีไ้ดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอิหม่าม
โคมยันี เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  

21.45น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร ์เที่ยวบิน 
W5-051ซึ่งใชเ้วลาในการบนิตรงประมาณ6 ชั่วโมงครึง่ 

***อาหารค ่าบริการบนเทีย่วบินของมาฮานแอร*์** 

วนัทีส่บิเอ็ด(จันทร/์) กรงุเทพฯ 
07.45 น. เท่ียวบนิ W5- 051เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 

คา่บรกิารอหิรา่นแกรนดท์รปิ 11 วนั 9 คนื 
 

อตัราค่าบริการ 12-14 คน 15-19 คน     20-29 คน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน / ท่านละ 78,800.- บาท 76,800,- บาท 74,800.- บาท 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ท่านละ 78,800.- บาท 76,800,- บาท 74,800.- บาท 

เด็กต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่  2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม/ ท่านละ 63,800.- บาท 61,800.- บาท 59,800.- บาท 
บินช้ันธุรกจิ(พกัห้องคู่) ท่านละประมาณ - - - 

พกัห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่ ท่านละ      8,800.- บาท 8,800.- บาท 8,800.- บาท 
 

 
 



  
 

 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
-คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบัเป็นหมูค่ณะบนชัน้ประหยดั 
-คา่ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ 2 เท่ียวบนิ               -  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการ 
-คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ     -  คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการ    
-คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ    -  คา่รถ-รบัสง่และน าเท่ียวตามรายการ   
-คา่ธรรมเนียมวีซา่อิหรา่น     -  คา่มคัคเุทศกช์  านาญงานคอยอ านวยความสะดวก 
-คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท                     - คา่รกัษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท  

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1.คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3 USD /คน/วนั,ทิปคนขบัรถ 2USD./ คน/ วนั, ทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหารที่สั่งเอง, คา่เครื่องดื่มพิเศษ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม, คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ฯลฯ 
3. คา่สมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกิน 20 ก.ก.ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศ และเกิน 30 ก.ก.ส าหรบัเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
4.คา่ห่อสมัภาระดว้ยพลาสติกก่อนโหลดขึน้เครื่อง เช่น ของท่ีเป็นกลอ่ง เป็นลงักระดาษหรือลงัโฟม เป็นตน้ 



  
 

5. คา่พนกังานเข็นกระเป๋าในสนามบินทกุแห่ง หากท่านเรียกใชบ้ริการดว้ยตนเอง 
6. ภาษีมลูคา่เพ่ิม  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีอื่นๆ  
 

การจองและช าระเงิน 

- ช าระค่ามดัจ าท่านละ 30,000.- บาท ภายใน  1 วนัหลงัจากตกลงเดินทาง(Confirm)*** 

- กรุณาช าระค่าบริการส่วนทีเ่หลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั  
 
หมายเหตุส าคัญทีผู้่เดนิทางต้องอ่านและท าความเข้าใจ 
 
1.การยกเลิกการเดนิทาง 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนัขึน้ไป คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 30,000.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45วนั หกัคา่มดัจ า 10,000.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 20-44 วนั หกัมดัจ า 20,000.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-19 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทวัร ์
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-14 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดนิทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ 
อิหรา่นหกัคา่ใชจ้า่ย 100% 
 
2.กรณีฉุกเฉินหรือเหตุส าคัญใดๆ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบจากเหตอุนัคาดไมถ่ึงและอยูน่อกเหนือการควบคมุดแูลของบรษิัทฯเน่ืองมาจากภยั 
จลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมือง อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิปัญหาการจราจร การลา่ชา้ หรือยกเลิกเท่ียวบิน แต ่
ทางบรษิัทฯจะพยายามแกไ้ขสถานการณใ์หดี้ท่ีสดุ 
- หากเกิดเหตใุดๆ หลงัจากออกวีซา่แลว้ สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่ 2,500บาท โดยปรยิาย (ไมคื่นทกุกรณี)  
- สงวนสิทธ์ิไมข่ายแก่บคุคลท่ีสงสยัวา่จะลกัลอบไปท างานในตา่งประเทศ 
- ทา่นสามารถ น าบตัรเครดิด เชน่ VISA, MASTER  หรือเงินสดสกลุ EURO และ USD.ไปใชไ้ดใ้นรา้นคา้ขนาดใหญ่เทา่นัน้ 
** เงินสกลุ USD จะตอ้งมีสภาพใหม ่และเป็น Series ตัง้แตปี่ 2010 เป็นตน้มา 

 
 
 
 
 
 



  
 

เอกสารการยืน่ขอวซ่ีาอหิร่าน 
ขัน้ตอนที ่1  ขอส าเนาเอกสารล่วงหน้าส าหรับการขอเบอรว์ซ่ีา ได้แก่1.หน้าพาสปอรต์
ถ่ายสี แบบชัดเจน 2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้3 รูป(เจาะจงขนาด 2 นิว้เท่าน้ัน)3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน

4. ส าเนาบัตรประชาชน 5.นามบัตร(ถา้มี)  กรุณาน าส่งหลงัจากยืนยนัการเดินทางภายใน 1 
สปัดาหไ์ม่รับเอกสารทีถ่่ายจากกล้องมือถอื และห้ามเซนตช์ือ่บนเอกสารทุกชนิด 
ขัน้ตอนที ่2ขอเอกสารตัวจริงหลังจากไดรั้บนัมเบอรว์ซ่ีา(Visa Reference Number)แล้ว 
ได้แก่ 1. พาสปอรต์เล่มจริงทีม่ีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 
จ านวน 3 รูป โดยจะต้องเป็นรูปเดยีวกันกับทีไ่ด้ส่งส าเนามาก่อนหน้าน้ันแล้ว ซึ่งบริษัท
จะแจ้งวันนัดรับอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณากรอกข้อมูลเพิม่เติมเพือ่ประกอบการท าวซี่าอิหร่าน 



  
 

(เอกสารของ  ช่ือ…………………………….…นามสกลุ………...……………………………) 
1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายส าเนาสี2.ส าเนารูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้  (ใชรู้ปถ่ายหนา้
ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า และฉากหลงัสีขาวเท่านัน้)3.ส าเนาทะเบียนบา้น4.ส าเนาบตัรประชาชน(ทะเบียน
บา้นและบตัรประชาชนถ่ายแบบขาว/ด าได)้ 

หรือสแกนสีหน้าพาสปอรต์ + รูปถ่าย ขนาดความคมชัด 500 กรณีส่งทางอเีมล 

2.ช่ือบิดา........................................................ช่ือมารดา.......................................................................... 
3.ท่ีอยู่ปัจจบุนั.......................................................................................................................................... 
4.ช่ือสถานท่ีท างาน/บรษัิท.......................................................ต  าแหน่ง..................................................... 
   ท่ีอยู่บรษัิท...................................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................... 
   เบอรต์ิดต่อ........................................................มือถือ........................................................................... 
 
 
   สมรสกบั นาย/นาง.........................................................สญัชาติ............................................................ 
5.ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอิหรา่นหรอืไม่....................(ถา้เคย/เดินทางเขา้เม่ือ........................................) 
6.ท่านเดินทางเขา้ประเทศอะไรบา้งในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา
....................................................................……………………………………………………................... 
7. Email ………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สถานท่ีท างานครัง้สดุทา้ย(ท่านท่ีเกษียรแลว้)  ช่ือบรษัิท.................................ต  าแหน่งงาน....................... 
สถานท่ีตัง้
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................................
อีเมลล.์...................................................................................................................................................... 
 



  
 

 
 


