
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

IRAN WONDER SHIRAZ-ESFAHAN 6 DAYS 4 NIGHTS 
เตหะราน-ชีราซ-อิสฟาฮาน-อะบียาเนห-์คาชาน 

เปิดเส้นทางสู่ต้นอารยธรรมอาณาจกัรเปอรเ์ซีย 
บินไปกบัเรา...โดยสายการบินไทย (TG) 
(บินภายในจากเตหะรานสู่เมืองชีราซ) 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  เปิดเส้นทำงสู่อหิร่ำน  วนัที ่ 23-28 ต.ค.2559 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-เตหะรำน 
12.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 3-4  เคำน์เตอร์ D 

เคำน์เตอร์เช็คอินของสำยกำรบินไทย พบจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหก้บัท่าน 

15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 527  

(ใช้เวลำบินประมำณ 7 ช่ัวโมง) สู่กรุงเตหะรำน  
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมยันี Imam Khomeini International Airport  
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  ทางใตข้องกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะรานประมาณ 60 กิโลเมตร (สุภาพสตรี 
  กรุณาคลุมผมใหเ้รียบร้อยก่อนลงจากเคร่ือง)   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น า 
  ท่านเดินทางเขา้สู่กรุงเตหะราน 
   เขา้พกั Enghelab Hotel, Tehran  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 
วนัทีส่อง เตหะรำน-พพิธิภัณฑ์สถำนแห่งชำติอหิร่ำน -พระรำชวงัโกเลสตำน-จิวเวอร์ร่ีมิวเซียม-ชีรำซ 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมพพิธิภัณฑ์สถำนแห่งชำติของอหิร่ำน National Museum of Iran ซ่ึงเปิดมาแลว้กวา่ 70 ปี 
ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเพียงพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดีของประเทศเท่านั้น แต่ยงั
เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงมาก ท่ีสุดในโลกมีโบราณวตัถุหลายยคุหลายสมยัจดัแสดงไวท่ี้น่ีมากกวา่ 
300,000 ช้ิน จากนั้นน าท่านเท่ียวชมพระรำชวังโกเลสตำน Golestan Palace ซ่ึงในช่วงเวลาหน่ึงหลงั
การปฏิวติั โดยอิหม่ามโคมยันี พระราชวงัแห่งน้ีก็ตกอยูใ่นสภาพย  ่าแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอยา่งน่าอปัยศอดสู
เช่นเดียวกบัวงัอ่ืนๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเม่ือเร่ิมเปิดประเทศอีกคร้ังหน่ึงราวๆ ห้าปีท่ีผา่นมา  อยา่งไรก็ตาม 
วงัแห่งน้ีก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเพชรท่ีสุดอลงัการ และการ
ตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปะยุค
กอญรั ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมาได้ในทุกตารางน้ิวของพระราชวงัแห่งน้ีก็ดว้ยพระปรีชาของกษตัริยอ์งค์หน่ึง
ของราชวงศก์อญรัคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งข้ึนตามแบบยุโรป 
ตามท่ีท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหนา้นั้น 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม พพิธิภัณฑ์อญัมณ ีJewelry Museum ซ่ึงตั้งอยูใ่นหอ้งนิรภยัของธนาคารกลางแห่งชาติ

อิหร่าน กลางกรุงเตหะราน ท่ีน่ีได้เก็บรวบรวมอญัมณีจากทุกยุคทุกสมยัของกษตัริย์ทุกราชวงศ์ ท่ีเคย
ปกครอง อาณาจกัรเปอร์เชีย (ยกเวน้ราชวงศ์แรก) จนกระทัง่กลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบนัท่ีมี
จ านวนมากมายสุดอลงัการท่ีสุดในโลก คนส่วนใหญ่มกัใฝ่ฝันท่ีจะไดม้าชมเพชรสีชมพูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก น ้ าหนกัถึง 182 กะรัต และบลัลงัก์นกยูงอนัลือช่ือในพิพิธภณัฑ์อญัมณีแห่งน้ียงัมีสมบติั มีค่าอีก
มากมายท่ีไดจ้ดัแสดงใวใ้หผู้ม้าเยอืนไดช้ม    

  จากนั้นน าท่านเดินทำงสู่สนำมบิน Mehrabad Airport  
..........น. ออกเดินทางสู่เมืองชีราซ โดยสายการบินภายในประเทศ 
......... น. เดินทางถึงสนามบินเมืองชีราซ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัใจกลางเมืองอิสฟาฮาน 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   เขา้พกั Pars Hotel, Shiraz

  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั   
 
วนัทีส่ำม ชีรำซ-อสิฟำฮำน 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม 

น าท่านชม มัสยิดสีชมพู Nasir-Olmolk ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีสวยงามแปลกตาประดบัตกแต่งดว้ยกระเบ้ือง
โทนสีแดง ชมพู เหลืองเป็นสีหลกัและมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศอิหร่านท่ีใชสี้โทนน้ี ความสวย
ของมสัยิดแห่งน้ีถึงขนาดไดรั้บคดัเลือกให้เป็นภาพหน้าปกหนงัสืออิหร่านตอน”ยอ้นรอยอารยนั” ของ
นกัเขียนนามเชนทร์  ชนะการณ์มาแลว้ จากนั้นเดินทางสู่พระรำชวังโบรำณเปอร์ซีโปลิส Persepolis ซ่ึง
อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองชีราซข้ึนไปประมาณ 1 ชั่วโมง พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเป็นแห่งท่ีสอง
นบัตั้งแต่สถาปนาอาณาจกัรเปอร์เซียข้ึนเม่ือปี 559 ก่อนคริสตศกัราช (พระราชวงัแห่งแรกคือพระราชวงั
พาซากาดสร้างโดยกษตัริยไ์ซรัสมหาราช) ส าหรับพระราชวงัท่ีเปอร์ซีโปลิสน้ี เร่ิมสร้างโดยกษตัริยด์าริอุ
สมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศกัราช  หลงัจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองในอีก 5 รัชกาล 
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ต่อมา แต่ก็ยงัไม่เคยเสร็จสมบูรณ์  จนกระทัง่มาถูกยึดครองและเผาท าลายอย่างย่อยยบัโดยกองทพัของอ
เล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจกัรกรีซในปี 330 ก่อนคริสตศกัราช  แต่กระนั้นก็ตาม พระราชวงัแห่งน้ีก็
ยงัคงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิอนัยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการ
ทางดา้นสถาปัตยกรรม  ดงันั้น เวลา 2 ชัว่โมงของการเท่ียวชมพระราชวงัเปอร์ซีโปลิสแห่งน้ี  จึงเป็น 2 
ชัว่โมงท่ีคละเคลา้ไปดว้ยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทบัใจอยา่งไม่รู้ลืม 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านแวะชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส   ซ่ึงอยูห่่างออกไป

เพียงไม่ก่ีกิโลเมตรเท่านั้น นัน่คือ นครหลงัความตาย นัค-เช รอสตัม Naqsh-e rostam หรือท่ีนกัเขียนคน
หน่ึงซ่ึงเคยตะลุยอิหร่านมานกัต่อนกัแลว้บญัญติัค าในภาษาไทยว่า สุสำนส่ีกษัตริย์ นัน่เอง ท่ีน่ีเป็นสุสาน
ของพระมหากษตัริย ์แห่งราชวงศอ์ะคามินิดท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียและเคยประทบัท่ีพระราชวงั
ปอร์ซีโปลิสมาก่อนท่ีจะสวรรคต  แต่ด้วยความเช่ือตามหลักค าสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ท่ีว่า 
หลงัจากส้ินชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแลว้ชีวิตก็ยงัคงด าเนินต่อไป เพียงแต่จะตอ้งไปสู่อีกโลกหน่ึงใน
อีกมิติหน่ึงเท่านั้น  ดงันั้นจึงตอ้งสร้างสุสานแห่งน้ีให้มีความยิ่งใหญ่อลงัการเช่นเดียวกบัพระราชวงัท่ี
กษตัริยเ์หล่านั้นเคยประทบัมาก่อน และท่ีไม่ธรรมดาก็คือ  เป็นสุสานท่ีขุดเจาะเขา้ไปเป็นห้องขนาดใหญ่
บนหนา้ผาหินซ่ึงอยูสู่งจากพื้นถึง 20 เมตรและยงัมีการแกะสลกัหินส่วนหน้าของสุสานให้มีความงดงาม
อีกดว้ย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอิสฟำฮำน ซ่ึงเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียแห่งยุค
ศตวรรษท่ี 17-18 ท่ีมีความรุ่งเรืองสูงสุดอีกคร้ังหน่ึงมีความมัน่คงเป็นปึกแผ่นภายใตก้ารปกครองของ
ราชวงศ์ซาฟาวิดซ่ึงเป็นชาวเปอร์เซียแท้ และเมืองหลวงอิศฟาฮานก็กลายเป็นทั้งเมืองศูนย์กลางการ
ปกครองและศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญัระดบัโลก จนไดรั้บฉายาวา่ “Esfahan is haft of the world” 

ใครตอ้งการสินคา้อะไรก็ตอ้งไปซ้ือหากนัท่ีอิสฟาฮาน  ยิ่งกว่านั้นยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรเปอร์เซียได้
เช่ือมสัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรต่างๆ รวมทั้งสยามซ่ึงตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาอีกดว้ย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ  โรงแรม 
   เขา้พกั Aliqapu  Hotel, Isfahan  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั   
 
วนัทีส่ี่  อสิฟำฮำน 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม 

น าท่านชมเมืองอสิฟำฮำน (กรุณาเตรียมของใชส่้วนตวัใหค้รบถว้นก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกคร้ัง
เวลาประมาณ 18.00 น.) น าท่านชมเมืองอิศฟาฮาน เมืองท่ีมีอายเุก่าแก่ร่วม 1,800 ปี  ตั้งแต่ยุคราชวงศซ์ัส
ซาเนียนและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซ่ึงกบัสมยัราชวงศซ์า
ฟาวิดปกครอง อดีตเมืองหลวงแห่งน้ีเคยรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษท่ี 16-17 จนได้รับสมญานามว่า 
Esfahan is haft of  the world และปัจจุบนัน้ีเป็นเมืองมรดกโลกโดยการข้ึนทะเบียนขององคก์าร
ยูเนสโก ชมพระรำชวังเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ตั้งอยู่บนถนนอีกเส้นหน่ึงด้านหลงั
พระราชวงัอะลีคาปูประมาณ 200 เมตร  สร้างในปี 1614 สมยัชาห์อบับาสท่ี 1 แลว้เสร็จในปี1647 สมยั
กษัตริย์ชห์อับบาส ท่ี 2  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ  โดย
เลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิด ซ่ึงเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใชเ้สาคอลมัน์เป็นเสาไมแ้ทน
หิน มีเสาไมสู้งท่ีโถงดา้นหนา้ 20 ตน้ ซ่ึงทอดเงาลงไปบนผืนน ้ าท่ีใสน่ิงในสระซ่ึงอยูด่า้นหน้าวงั  นบัทั้ง
ตน้เสาจริงและเงาท่ีสะทอ้นอยูใ่นผนืน ้าอีก 20 ตน้ รวมเป็นเสา 40 ตน้  ตามความหมายของช่ือพระราชวงั  
ในหอ้งโถงดา้นในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพท่ีมีช่ือเสียงโดยฝีมือของ
ศิลปินประจ ายุคซาฟาวิด  ส่วนรอบๆ ตวัวงันั้นร่มร่ืนไปด้วยแมกไมใ้หญ่น้อยท่ีอยู่รายรอบ  จึงถือเป็น
ตน้แบบของสวนแบบเปอร์เซียท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง  ชมมัสยดิอหิม่ำม Imam Mosque ตั้งอยูป่ลายสุด
ทางดา้นทิศใตข้องจตุัรัสเป็นหน่ึงในมสัยดิท่ียิง่ใหญ่และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้างในปี  
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1611 สมยักษตัริยช์าห์อบับาสท่ี 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา นอกจากขนาดท่ีใหญ่โตโอฬารแลว้ 
ยงัเป็นมสัยิดท่ีมีองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยท่ี์สวยงามท่ีสุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะโดมประธาน
ขนาดมหึมา ท่ีสร้างคร่อมกนัเป็นสองชั้นขนานกนัตลอดทุกตารางน้ิว ซ่ึงมีผลต่อการระบายอากาศและการ
กระจายของเสียงผูน้ าสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมสัยิดโดยไม่ตอ้งใช้
ไมโครโฟน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม พระรำชวังอะลีคำปู Ali Qapu Palace สร้างข้ึนในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ี

ประทบัของกษตัริยช์าห์อบับาสท่ี 1 ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกของจตุัรัสอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 ชั้น ท่ีใช้ไม้
และอิฐเป็นวสัดุหลกัในการก่อสร้างบนชั้น 3 ของพระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหนัหนา้
เขา้หาจตุัรัสอิหม่ามส าหรับพระมหากษตัริย ์ และพระราชวงศ์ไวป้ระทบัทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  
และปัจจุบนักลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงท่ีสวยงาม ซ่ึงสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอยา่งท่ีอยู่
บนจตุัรัสไดอ้ยา่งชดัเจน  จากนั้นเขา้ชมมัสยิดชีคล้อตฟุลเลำะห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซ่ึงเป็น
มสัยดิเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์ และพระบรมวงศานุวงศเ์ท่านั้นท่ีจะเขา้มาท าการละหมาดได ้ สร้างโดย
กษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 1 ระหว่างปี 1602-1619  ข้ึนช่ือว่าวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแต่งภายใน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีโดมประธานซ่ึงอยูต่รงกลางห้องโถงใหญ่   จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเท่ียวชม สะพำนคำ
จู Khaju Bridge เป็นสะพานท่ีสร้างขา้มสองฝ่ังของแม่น ้ าสาย เดรู๊ด โดยกษตัริย ์ซาห์อบับาสท่ี 2 แห่ง
ราชวงศ ์ซาฟาวดิ เม่ือปี ค.ศ 1650  เป็นสะพานท่ีสร้างสองระดบั โครงสร้างตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบน
เป็นอิฐ มีพลบัพลาท่ีประทบัส าหรับการเดสร็จประทบัชัว่คราว ของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงอยูก่ึ่งกลางบนชั้นท่ี
สองสะพานแห่งน้ีเม่ือปี ค.ศ.1650 สะพานแห่งน้ียงัสร้างเพื่อกกัเก็บน ้ าอีกดว้ยจากนั้นพาท่านชมสะพำนชิ
โอ เชห์ Si-O Se Bridge หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ Allahverdi Khan Bridge ตามช่ือของผูอ้อกแบบ
ก่อสร้าง สะพานแห่งน้ีสร้างในสมยักษตัย ์ซาห์อบับาส ท่ี 1 ใช้เวลาสร้าง ระหว่างปี 1599-1602 ราว
สะพานทั้งสองขา้งสวยงามดว้ย การก่ออิฐเป้นชุม้จัว่แหลม เรียงกนัถึง 33 ชุม้ ในเวลากลางคืน สะพานแห่ง
น้ีจะเปิดไฟ ท าใหดู้แลว้สวยงาม 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   เขา้พกั Aliqapu  Hotel, Isfahan  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั   
 

วนัทีห้่ำ  อสิฟำฮำน-อะบียำเนห์-คำชำน-สนำมบิน 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม 

น าท่านเดินทาง หมู่บ้ำนอะบียำเนห์  Abyaneh Village หมู่บา้นแห่งน้ีอยู่ห่างจากเมืองอิศฟาฮาน
ประมาณ 2.45 ชัว่โมง แต่ยงัอยูใ่นเขตจงัหวดัอิศฟาฮาน เม่ือถึงแลว้ให้ท่านไดช่ื้นชมความงามของหมู่บา้น 
ซ่ึงเช่ือวา่มีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามและมีอากาศเยน็สบายแมใ้นฤดู
ร้อนชาวบา้นท่ีน่ีแต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครและเช่ือว่าเป็นชนชาติท่ีสืบเช้ือสายมาจาก
พวกอีลาไมท ์ในอาณาจกัรอีแลมซ่ึงเก่าแก่ราวๆ 3,000 ปีมาแลว้ แต่ปัจจุบนัคนเหล่าน้ีคือชาวอิหร่านตาม
กฎหมายและนบัถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกบัชาวอิหร่านทัว่ไปพูดภาษาพื้นเมืองฟาซีเช่นเดียวกบัคนพื้น
ราบโดยไม่ผิดเพี้ยน ลูกหลานของชาวบา้นท่ีน่ีมีสิทธ์ิเท่าเทียมกบัเด็กๆ ชาวอิหร่านในเมืองต่างๆ ท่ีจะเขา้
เรียนในโรงเรียนของรัฐบาลตั้งแต่อนุบาลจนกระทัง่มธัยมหรือแมแ้ต่ระดบัอุดมศึกษาหากพวกเขาตอ้งการ 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคำชำน ซ่ึงอยูถ่ดัไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชัว่โมง เมืองคาชานเช่ือกนัวา่มีมา
ตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล ตวัเมืองท่ีเราเห็นกนัในปัจจุบนัน้ีสร้างข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี11-

13 สมยัท่ีพวกเซลจุก มีอ านาจปกครองเหนือ อาณาจกัร เปอร์เซีย (ประมาณ ปี 1051-1220) และเร่ิมมี
ช่ือเสียงทางดา้นการท าเคร่ืองป้ันดินเผา กระเบ้ืองเคลือบ และการทอผา้ ทอพรม  
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ต่อมาในยุคราชวงศ์ ซาฟาวิด ปกครองเมืองคาชาน ก็ยิ่งเจริญรุ่งเรือง มากยิ่งข้ึน ในฐานะเมืองศูนยก์ลาง
การคา้ และเป็นด่านประตูสูเมืองต่างๆ ในพื้นท่ีทะเลทรายดา้นตะวนัออก 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารของโรงแรมในเมืองคาชาน 
บ่าย น าท่านชม  คฤหำสน์เศรษฐีช่ือ Borujerdi Historical House ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคท่ีเมืองคาชานเคยรุ่งเรือง

บนเส้นทางการคา้ในอดีตสมยัราชวงศซ์าฟาวดิปกครองเปอร์เซีย (ศตวรรษท่ี 16-18) เป็นยุคการคา้รุ่งเรือง
อย่างถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางการคา้แห่งยุคท่ีมีความส าคญัอีกเมืองหน่ึง มี
พ่อคา้วาณิชยท่ี์เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลงัน้ี ก็เป็นหน่ึงในอีกหลายหลงัท่ีเป็นมรดกตก
ทอดมาสู่คนยุคปัจจุบนัให้ได้ยอ้นรอยระลึกถึง   จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomeini 

International Airport ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองคาชานข้ึนไปทางเหนือประมาณ 2.30 ชัว่โมง ตามถนน
ซุปเปอร์ไฮเวยส์ายเหนือ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพื้นเมืองใกลส้นามบิน ก่อนการเช็คอิน 
21.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG528 
 
วนัทีห่ก  กรุงเทพฯ 

06.55 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

รำยกำรทวัร์อำจมีกำรเปลีย่นแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศหรือควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือสภำพกำร
จำรจร หรือ เหตุจำรจล หรือมีเหตุกำรณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คำดคิดทีม่ีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร์  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของ

คณะเป็นส ำคัญ 
ช่วงเวลำทีแ่นะน ำ ต.ค. – พ.ย. ใบไม้ร่วง อำกำศเยน็ บรรยำกำศสวยงำมมำกๆ 
   ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนำว มีหิมะ บรรยำกำศแบบหน้ำหนำวสวยมำกๆ เช่นกนั 
   มี.ค. – ต้น พ.ค. ใบไม้ผล ิอำกำศยงัเยน็สบำย มีดอกไม้สวยงำม 
กำรแต่งกำย  **กำรแต่งกำยผู้หญิงสวมเส้ือแขนยำวปิดถึงข้อมือตัวเส้ือยำวคลุมสะโพก นุ่งกำงเกงขำยำวหรือ
กระโปรงยำวถึงข้อเท้ำ และต้องมีผ้ำคลุมหน้ำ , ผู้ชำยนุ่งกำงเกงขำยำว ซ่ึงทั้งชำยและหญงิห้ำมใส่รองเท้ำแตะ**  
 

อตัรำค่ำเดินทำง  เปิดเส้นทำงสู่อหิร่ำน  วนัที ่23-28 ต.ค.2559 

 
 
  

 
 

***รำคำไม่รวมค่ำทปิคนขับ, ทปิไกด์ท้องถิ่น และค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ ประมำณ 2,000 บำท/ ท่ำน** 
หมำยเหตุ 
 อัตรำค่ำเดินทำงนี้ต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน ไม่มีรำคำเด็ก และจะต้องช ำระมัดจ ำ 

หลงัจำกยนืยนักำรจองทวัร์ทนัที 
 อัตรำค่ำเดินทำงและตั๋วโดยสำรนี้เป็นอัตรำรำคำพิเศษ ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงกลับได้ ดังน้ันหำกมีกำรออกตั๋ว

โดยสำรแล้วไม่สำมำรถขอรีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณ ี
 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 20-30 วัน ดังน้ันจึงขอควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำร

ส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนีเ้พือ่เป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรขอวซ่ีำ 

IRAN WONDER SHIRAZ-ESFAHAN 

ทวัร์อิหร่ำน 6 วนั 4 คืน (TG) 
รำคำทวัร์รวมตั๋ว 

รำคำผู้ใหญ่ ท่ำนละ 56,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ 8,500 
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อตัรำนีร้วมบริกำร 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั และสายการบิน
ภายในประเทศ เส้นทาง เตหะราน-ชีราซ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ,  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาอิหร่าน  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท เบ้ียประกนัภยัคุม้ครองเฉพาะผูเ้ดินทางอายุไม่เกิน 75 ปี 

หากอายเุกิน 75 ปีตอ้งเสียค่าประกนัภยัเพิ่มเติม (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทวัร์) 
 ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 08

ส.ค.2559 
อตัรำนีไ้ม่รวมบริกำร 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์เดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ,ค่ำทปิพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น ประมำณท่ำนละ 2,000 บำท 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรือหากตอ้งการการบริการ

ยกกระเป่าจะตอ้งช าระค่าทิปตามท่ีโรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าน ้ าด่ืม ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด

ฯลฯ หรือค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ ามนั, 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวซ่ีา หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินข้ึนอตัราค่าน ้ามนัในภายหลงั 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางหรือประกนัสุขภาพหรือประกนัวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากประกนั

อุบติัเหตุท่ีทางบริษทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซ้ือประกนัเพิ่มเติมได ้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
กำรช ำระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทวัร์ โดยเรียก
เก็บทนัทีหลงัจากการจองทวัร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
กำรยกเลกิ 
o หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินมดัจ าทั้งหมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามท่ี

สถานทูตเรียกเก็บ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแลว้และแจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
หมำยเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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o กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและ

มีเหตุท าใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการ
ยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐาน
ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ี
สถานท่ีเขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะ
เขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวให้ได ้หรือ 
คืนเงินค่าเขา้ชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ีไดรั้บจากทาง บริษทั Supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหน่ึง
เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากรายการทวัร์เป็นช่วงคริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุด ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นขอให้พิจารณาก่อนการ
จองทวัร์ 
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เอกสำรประกอบกำรท ำวีซ่ำอหิร่ำน 

 
***เน่ืองจำกกำรยืน่วซ่ีำประเทศอหิร่ำนน้ันต้องสแกนรูปถ่ำยและพำสปอร์ต สแกนแบบสีและส่งขออนุญำตและรับรหัสจำก
หน่วยงำนรัฐในประเทศอหิร่ำน ซ่ึงระยะเวลำในกำรขออนุญำตนี้มีระยะเวลำในกำรท ำประมำณ 15-20 วัน โดยหลังจำกได้
รหัสจำกหน่วยงำนรัฐของประเทศของอิหร่ำนแล้ว ต้องน ำเอกสำรยื่นวีซ่ำฉบับจริงยื่นกับทำงสถำนทูตอิหร่ำนประจ ำ
ประเทศไทย ซ่ึงสถำนทูตจะ ใช้เวลำพิจำรณำประมำณ 7-10 วันท ำกำร  (สถำนฑูตหยุดวันพฤหัสฯ,ศุกร์,เสำร์และอำทิตย์) 
ดังน้ันควรเตรียมเอกสำรล่วงหน้ำประมำณ 1 เดือน*** 
 
1.  รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด  2 นิว้  3 รูป พืน้ขำว (ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ) 
2.  หนังสือเดินทำงทีม่ีอำยุใช้งำนเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือน   
(พร้อมกรอกรำยละเอยีดดังนี)้ 
 
2.1  ช่ือ-นามสกลุ บิดา............................................................................................................................................   
      ช่ือ-นามสกุล มารดา......................................................................................................................................... 
      ช่ือสถานท่ีท างาน / บริษทั................................................................................................................................. 

ช่ือสถานศึกษา / สถาบนัการศึกษา ................................................................................................................... 
     ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย.์.......................................................      เบอร์ติดต่อ.................................................................... 
  ต าแหน่ง............................................................................................................................................................ 
 เบอร์มือถือ.......................................................................... 
       กรณีสมรส สมรสกบั นาย / นาง...................................................... ................................................................ ...                  

สัญชาติ....................................................................... 
หมำยเหตุ  รูปถ่ำยและหน้ำพำสปอร์ต (สแกนสีเท่ำน้ัน) ไม่รับเอกสำรที่ส่งจำกแฟ๊กซ์ หรือใช้กล้องมือถือถ่ำย ต้องสแกนจำก
เคร่ืองสแกนเท่ำน้ัน 


