


Spectacular Persia Snow 8 Days 6 Nights
อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว 8 วนั 

กาํหนดการเดนิทาง 
17 ก.พ- 24ก.พ 66 ,   24ก.พ-03 มี.ค 66 ,   03มี.ค-10มี.ค66

  DAY 1:  สนามบินสุวรรณภูม-ิกรุงเตหะราน 

:;.== น.   

ท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบขอ ให้ทุกท่านรวมตวักนัทีF ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ จุด ๆ นีP  พวก

เราชาว Drift จะคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นเอกสาร

การเดินทางและสัมภาระการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออก

เดินทาง 

21.30 น.ขณะนีP เราพร้อมแลว้ ทีFจะพาทุกท่านสู่ กรุงเตหะราน ประเทศ

อิหร่าน โดย Mahan Air เทีFยวบินทีF W5 050 ขอให้ทุกท่านรัดเข็มขดั

นิรภยัดว้ยค่ะ 

  DAY 2:  กรุงเตหะราน 

01:30น. ถึงแลว้...ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง และเจ้าหน้าทีFศุลกากรเรียบร้อย และเพืFอไม่ให้

เสียเวลา เราจะนาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีFพกั 

นําทุกท่านเข้าพักค้างคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel Palace หรือ 

เทยีบเท่า 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

วนัแรก เราจะนาํทุกท่านไปเทีFยวกนัทีF DIZIN INTERNATIONAL 

SKI RESORT เป็นแหล่งสกี รีสอร์ท ทีF ใหญ่ทีF สุดของประเทศ

อิหร่าน ตัPงอยู่ในเทือกเขาอลัลอร์ซ ห่างจากกรุงเตหะรานไปทาง

เหนือ ประมาณ 70 กม. ก่อสร้างขึPนในช่วงทศวรรษทีF 1960 ภายใต้

การปกครองของ Mohammad Reza Pahlavi เป็นสวรรคข์องนกัสกี

อิหร่านทีFนิยมเล่นสกี ในระหวา่งทางทีFเราจะไปสัมผสัแหล่งสกีนีP  มี

ความสวยงามทัPง วิว ทิวทศัน์ บอกเลยว่าทีFสุด แทบไม่น่าเชืFอจริง ๆ 

วา่นีFคืออิหร่าน เราเดินทางผา่นทุ่งหญา้สลบักบัเทือกเขาทีFปกคลุมไป



ดว้ยหิมะ ผา่นทะเลสาบทีFมีนํP าเป็นสี Turquoise ผา่นพน้ทะเลสาบไป       

ไม่ไกล เรากจ็ะพบกบัแหล่งสกีทีFมีชืFอเสียง ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว

โพลนไปหมด ช่างบริสุทธิ� จริง (ค่าเข้า Dizin ski resort รวมใน

แพค็เกจแล้ว ยกเว้นเครื@องเล่นอื@นๆไม่รวม)                                                                                                                      
 

เทีย̂ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂ 

บ่าย ไปต่อกันทีF พระราชวงัเนียวาราน Niavaran Palace ซึF งอยู่ทาง

ตอนเหนือของกรุงเตหะรานสร้างขึPนในสมยัราชวงศ์คาจาร์ Qajar 

Dynasty สร้างในสวนทีFมีความสวยงาม บนเนืPอทีFกว่า �� เฮกเตอร์ 

พระราชวงัแห่งนีP เป็นของกษตัริย ์ชาห์ หรือพระเจา้โมฮมัหมดั เรซา

ปาห์เลวี แห่งราชวงศป์าห์เลวี ซึF งเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของอิหร่าน 

ซึFงใชเ้ป็นทีFประทบัร่วมกบัครอบครัว ก่อนทีFจะถูกปฏิวติั  

โดยอะยาตุลเลาะห์โคไมนี   

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂  

พกัคา้งคืน ณ Espinas Palace Hotel หรือเทียบเท่า 

 (โรงแรม � ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 

 

 

 

  DAY 3: กรุงเตหะราน-เมืองอสิฟาฮาน 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

เช้า นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน Isfahan ระหว่างทางแวะเยีFยมชม 

หมู่บ้านอบียาเนห์ Abyaneh Village (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  4 ชัFวโมง)  

 

เทีย̂ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิน̂ 

นาํท่านชมความสวยงามของ  หมู่บ้านอบียาเนห์ Abyaneh Village เป็นหมู่บา้น

โบราณตัPงอยู่ในหุบเขาทางตอนกลางของเมืองคาชาน หมู่บา้นนีP เป็นทีFสนใจ

ของนกัท่องเทีFยวทัPงชาวอิหร่านและนกัท่องเทีFยวจากทัFวโลก เนืFองจากยงัมีวิถี



ชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาพาร์เทียน เป็นภาษาพูดใน

หมู่บ้าน ผูห้ญิงจะใช้ผา้คลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึF งเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ ทีFสําคญัคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลน     

สีแดง (เหมือนอิฐเผาบา้นเรา) ผสมกบัเศษของตน้มอลท์ (พืชทีFใช้

หมกัเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลงั ลอ้มรอบด้วยเทือกเขาสูง 

ปัจจุบนั หมู่บา้นอบียาเน่ห์ ได้รับการขึjนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. m==nไดเ้วลาพอสมควร         

 

นําท่านเดนิทางสู่เดนิทางสู่ เมืองอสิฟาฮาน( ระยะทาง :pp กโิลเมตร 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.20 ช̂ัวโมง)  

แวะเยีFยมชมความสวยงามของ สะพานคาจู Khaju Bridge ซึF งถูก

สร้างขึPนไดอ้ย่างสวยงามตามแบบทีFไม่เคยพบเห็นในทีFใดมาก่อน 

ถูกสร้างตามคาํสัFงของกษตัริยช์าห์ อบับาสทีF � ทีFมีความกวา้ง �� 

เมตร และยาวถึง ��� เมตร เพืFอใชส้าํหรับขา้มแม่นํP าซายนัเดห์ และ

ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขืFอนดว้ย เวลาช่วงพระอาทิตยก์าํลงัจะตกดิน เป็นเวลาทีFเหมาะยิFงสําหรับการมาชม

สะพานแห่งนีP  เพราะจะมีการเปิดไฟประดบัประดาสวยงามมาก เป็นทีFนิยมของคนในเมืองอิสฟาฮานทีFจะมานัFง

พกัผอ่น ถ่ายภาพเป็นทีFระลึก ต่อดว้ย สะพานอลัลาห์เวอร์ดีข่าน หรือมีชืFอเรียกอีกอยา่งหนึFงวา่  ซิโอ เซโปล Sio 

Sepol เป็นสะพานทีFถูกสร้างขึPนในสมยักษตัริยช์าห์ อบับาส ทีF � ในปี ค.ศ. ���� สร้างแลว้เสร็จในปี ค.ศ. ���� 

เป็นสะพานทีFสร้างขึPนมาไดอ้ยา่งสวยงม เพืFอใชส้าํหรับขา้มแม่นํP าซายนัเดห์ ตวัสะพานมีความกวา้ง �� เมตร มี

ความยาวถึง ��� เมตร โดยทีFตลอดดา้นขา้งทัPงสองของสะพานแห่งนีP จะมีการตกแต่งเป็นทางเดินทีFสวยงามและ

ฐานดา้นล่างของสะพานนัPนไดถู้กสร้างเป็นส่วนโคง้ดว้ยจาํนวน �� โคง้ เวลายามคํFาคืนนัPนจะเปิดไฟสว่าง

สวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  

              พกัคา้งคืน ณ Abbasi Hotel หรือเทียบเท่า (โรงแรม � ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 

 

 

 

 

 



  DAY 4: เมืองอสิฟาฮาน 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

เช้า จากนัPนนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace 

หรือ วงั �� เสา ซึF งความเป็นจริงแลว้มีเสาเพียง �� เสาเท่านัPน แต่เมืFอมอง

ผา่นเขา้มาทางสระนํP าหนา้พระราชวงัจะเป็นเงาในนํP าอีก �� ตน้ พระราชวงั

แห่งนีP ถูกสร้างขึP นในปี ค.ศ. ���� โดยสถาปนิก ชืFอ ชีคห์ บาไฮ รอบ

พระราชวงัมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไมชู้ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ โดยเฉพาะ

ดอกกุหลาบทีFห้อยเป็นพวงระยา้ส่งกลิFนหอมน่าชืFนใจ พระราชวงัแห่งนีP

สร้างในสมยัชาฮ ์อบับาสทีF � แต่ไดมี้การออกแบบมาตัPงแต่สมยัชาฮอ์บับาส

ทีF � ดว้ยวตัถุประสงคเ์พืFอใหเ้ป็นทีFพกัผอ่นของกษตัริยแ์ละบรรดานางสนม 

ต่อมาใชเ้ป็นทีFตอ้นรับอาคนัตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวงัแห่งนีP มีสระ

นํP าขนาดใหญ่อยูด่า้นหนา้ มีความยาว ��� เมตร และกวา้ง �� เมตร ชมการ

แกะสลกัลวดลายประตู หนา้ต่าง ภาพฝาผนงั ปูนปัP น ชมภาพวาดสีนํP ามนั

ข นา ด ใ ห ญ่ทีF อ ยู่ภ า ย ใ ต้ตํา ห นัก  บ อ ก เ ล่ า เ รืF อ ง ร า ว ร า ช สํา นัก แ ล ะ

ประวติัศาสตร์การทาํสงคราม ต่อดว้ยนาํท่านชม วิหารแวง้ค ์Vank Church 

เป็นโบสถป์ระจาํชุมชนชาว อาร์เมเนีย ซึF งพกัอาศยัอยูใ่นเขตนิวจุลฟาของ

เมือง อิสฟาฮาน นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกซ์ เป็นอีกหนึF ง

ตวัอย่าง ของคนต่างนิกาย ต่างศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุข และชีP ใหเ้ห็นถึงความใจกวา้งของผูน้าํอิหร่านและผูน้าํทางศาสนา 

ผูน้ําในการบริหารประเทศซึF งเป็นมุสลิม นิกายชีอ๊ะห์ ตัวโบสถ์สร้าง

ระหวา่งปี ����-���� หากมองจากภายนอกจะเห็นโดมของโบสถ ์เหมือนเป็นโดมมสัยดิ แต่ถา้มองใหดี้มองให้

ละเอียดจะเห็นไมก้างเขนขนาดเล็กปักอยูที่Fโดม ใกล ้ๆ กบัตวัโบสถจ์ะมีพิพิธภณัฑข์องชาวอาร์เมเนียน ซึF งจดั

แสดงภาพเขียนของบุคคลสําคญัของชาวอาร์เมเนียนและแบ่งส่วนจดัแสดงวิวฒันาการเกีFยวกบัการพิมพใ์น

อิหร่าน ซึF งชาวอาร์เมเนียนเป็นผูบุ้กเบิก และส่วนสุดทา้ยเป็นแผนทีFขนาดใหญ่จดัแสดงใหเ้ห็นพืPนทีFสังหาร ซึF ง

ชาวอาร์เมเนียนทีFอาศยัอยูใ่นพืPนทีFประเทศตุรกี ถูกสังหารหมู่ครัP งแลว้ ครัFงเล่า รวมจาํนวนแลว้มากกวา่ ���,��� 

คน ซึF งพวกเขายงัพยายามเรียกร้องความยติุธรรมต่อชาวโลกมาจนถึงทุกวนันีP  แต่ก็ไร้การเหลียวแลจากองคก์ร

ต่าง ๆ โบสถแ์ห่งนีPยงัมีนาฬิกาทีFมาจากประเทศไทยของเรา ครัP งในรัชสมยัของรัชกาลทีF � ทรงเสดจ็เยอืนอิหร่าน

อีกดว้ย  

 



เทีย̂ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂ 

บ่าย ไปลุยกนัต่อทีF จตุัรัสนคั เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จตุัรัสทีFใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากจตุัรัสเทียนอนั    เหมิน มีความกวา้ง 165 

เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนืPอทีFประมาณ 80,000 กว่า

ตารางเมตร ใหญ่กว่าจตุัรัสแดงในกรุงมอสโควถึ์ง 2 เท่า ในอดีตเป็น

สนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอยา่งหนึFงวา่ จตุัรัสอิหม่าม Imam Square 

นบัว่าเป็นอญัมณีแห่งโลกมุสลิมทีFผนวกรวมทัPงแนวความคิด ปรัชญา 

และสถาปัตยกรรมทีFสวยงามเอาไวใ้นทีFเดียวกนั เช่น มสัยิดอิหม่าม 

Imam Mosque เป็นสถาปัตยกรรมทีFยิFงใหญ่ทีFสุดแห่งหนึF งของโลก ถูก

สร้างขึPนในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรต

ทีFมีความสูง 40 เมตร  มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah 

Mosque สร้างโดยชาห์ อบับาสทีF 1 เช่นเดียวกนั ซึF งจะใชเ้ป็นมสัยิด

ส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่านัPนโดยเฉพาะตวัโดม ซึF งถือไดว้า่งดงาม

ทีFสุดในประเทศ พระราชวงัอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ถูกสร้างขึPน

ในสมัยของกษตัริย์ชาห์ อับบาสทีF 1 โดยมีการสร้างเพิFมเติมจนมี

ทัPงหมด 6 ชัPน ตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชัPนยอดจิตรกร

ชัPนครูในสมยันัPน พระราชวงัแห่งนีPสร้างขึPนเพืFอใชเ้ป็นทีFประทบัและ

รับรองแขกบา้นแขกเมือง พร้อมกนันีP ชัPนบน สุดยงัตกแต่งเป็นห้อง

สาํหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี  

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂  

พกัคา้งคืน ณ Abbasi Hotel หรือเทียบเท่า (โรงแรม � ดาว มาตรฐาน 

ประเทศอิหร่าน) 

 

  DAY 5: เมืองอสิฟาฮาน-เมืองชีราซ 

เมืองชีราซ เป็นเมืองทีFมีประชากรเป็นอนัดบั 6 ของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองหลวง ตัPงอยูท่างตะวนัตกเฉียง

ใตข้องประเทศ เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ขายในภูมิภาคมามากกว่า 1 พนัปี และยงัเป็นเมืองทีFมีชืFอเสียงว่าเป็น

เมืองแห่งกวี วรรณกรรม ไวน์และดอกไม ้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ซีเมนต ์นํP าตาล ปุ๋ย สิFงทอ ผลิตภณัฑไ์ม ้งาน

โลหะ และพรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางไปยงัเมืองชีราซ (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  5 ชัFวโมง)          

 

 



 

เทีย̂ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂ 

บ่าย   เราจะไปลุยกนัทีF เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส  Persepolis แนะนาํให้

ทุกท่านสวมรองเทา้ผา้ใบสวมใส่สบาย และควรเตรียมร่มกนัแดดไปดว้ย 

เพราะแดดค่อนขา้งจดั ในอดีตเมืองนีP เคยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานคร

ทีFยิFงใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซีย ตัPงแต่ยคุกรีกโบราณ สร้างโดยกษตัริยด์าริ

อุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล  จนถึงรัชสมยัของดาริอุสทีF 3 

มหานครแห่งนีP ได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี  

ลกัษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนยก์ลางทีFประกอบไปดว้ยพระราชวงัต่าง 

ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซึF งเป็นทีFเก็บทรัพยส์มบติั และสิFงของมีค่า  ในปี 

ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งนีP ก็ถูกกองทพัของอเล็กซานเดอร์ 

มหาราช บุกเขา้ทาํลายและเผาผลาญจนพินาศ คือร่องรอยความงดงามของ

สิFงก่อสร้างทีFยิFงใหญ่ โอฬารตระการตา และต่อดว้ย สุสาน 4 กษัตริย์ Naqsh 

-E Rostam  เป็นหนึ9งในโบราณสถานที9งดงามและน่าทึ9งที9สุดของจักรวรรดิ 

Achaemenid ซึ9 งประกอบด้วยหลุมฝังศพขนาดมหึมา โดยมีสุสานขนาด

ใหญ่สี9 แห่งที9ถูกตัดสูงลงไปในหน้าผา สิ9 งเหล่านี^มีการตกแต่งทาง

สถาปัตยกรรมเป็นหลัก แต่อาคารมีแผงขนาดใหญ่เหนือประตูซึ9 งแต่ละ

ส่วนมีเนื^อหาคล้ายกันมากโดยมีรูปของกษัตริย์ที9พระเจ้าลงทุนอยู่ เหนือ

โซนที9มรูีปป̂ันขนาดเลก็เรียงเป็นแถวพร้อมด้วยทหารและเจ้าหน้าที9 ตัวเลข

ท̂ังสามคลาสมีขนาดที9แตกต่างกันอย่างมาก ทางเข้าแต่ละหลุมฝังศพเป็น

ศูนย์กลางของแต่ละข้างซึ9งเปิดออกสู่ห้องขนาดเลก็ที9กษัตริย์นอนในโลง

ศพ  ไปต่อกันที^ สุสานฮาเฟซ Hafez tomb (ระยะทาง �� กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ � ชัFวโมง) เป็นสุสานทีFสวยงามของกวีทีFยิFงใหญ่ชาว

เปอร์เซียชืFอ    ฮาฟิส วา่กนัวา่ในบา้นชาวอิหร่านทุกหลงัตอ้งมีหนงัสือบท

กวีของท่านถูกสร้างขึPนในสวนใน ���� ในรัชสมยัของคาริมข่าน Zand 

Hāfezieh ตัPงอยูบ่นฝัFงเหนือของแม่นํP า Rudkhaneye Khoshk ตามฤดูกาลใน

สวน Musalla  และต่อดว้ย ทีF ป้อมคาริม ข่าน  Karim Khan Fort (ถ่ายรูป

ด้านนอก) ป้อมนีP คาริมข่านได้สัFงให้สร้างไวเ้ป็นทีFพกัอาศัยและเป็น

ศูนยก์ลางการบริหารงานอยูที่Fใจกลางเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะเหมือน

ป้อม มีกาํแพงลอ้มรอบทัPง 4 ดา้น และไปชอ้ปกนัต่อทีF...วากีลบาซาร์ Vakil 

Bazaar ไปเลือกซืPอสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลกัฝังโมเสค

สินคา้ทีFทาํจากหนงั กระเป๋า หมวก ผา้ลูกไม ้ผลไมแ้ห้งหลากหลายชนิด 

ฯลฯ 

 



เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂  

พกัคา้งคืน ณ Shiraz Grand Hotal หรือเทียบเท่า (โรงแรม � ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 

 

  DAY 6:  เมืองชีราซ-เมืองเตหะราน 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

พาทุกท่านไปเยีFยมชม สุเหร่าสีชมพู Pink Mosque หรือ Na sir Al Molk 

Mosque เป็นสุเหร่าทีFสาํคญัทีFสุดของอิหร่านตอนใต ้ไดชื้Fอวา่เป็นสุเหร่าทีF

สวยมาก สร้างสรรคโ์ดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อลั มอล์ค ในปี ค.ศ. 

1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึF งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็น

สถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผูต้กแต่งพวกกระเบืPองต่าง ๆ  

และต่อดว้ย  สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึF งเป็นสวนทีFมี

ความสวยงามอีกแห่งของชีราช ถูกสร้างขึPนในปี ค.ศ. 1879 และเรียบร้อย

ในปี ค.ศ.1886 เพืFอให้เป็นทีFพาํนักของแขกต่างเมืองทีFมาเยีFยมเยือน แต่

ต่อมากไ็ดก้ลายเป็นทีFพกัของเจา้เมืองในราชวงศก์อจาร์ในอดีต ซึF งภายใน

ทางเขา้ไดถู้กตกแต่งดว้ยกระจกชิPนเล็กๆ ดว้ยฝีมือทีFสวยงาม และห้อง

ต่างๆทีFอยูร่อบดา้นก็ไดมี้การตกแต่งดว้ยกระจกสีทีFบานหนา้ต่างอีกดว้ย 

ส่วนอีกด้านหนึF งทีFอยู่บริเวณขา้ง ๆกัน ยงัมีการตกแต่งภายใน และมี

พิพิธภณัฑหุ่์นขีPผึPงของบุคคลทีFสาํคญัในอดีตของเปอร์เซีย  

 

 

12:00-13:30 เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองเตหะราน โดยสาย

การบิน Mahan Air เทีย̂วบินที ̂W5 1088  

    

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂   

นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์กีFยวกบัตาํหนกั Sa’Ad Abad Palace 

ในสถานทีFนีPประกอบไปดว้ย ตาํหนกัถึง 7 ตาํหนกัดว้ยกนั มีเนืPอ

ทีFกวา้งใหญ่ประมาณ 410 เฮกตา้ร์ แต่ละทีFกส็วยงามตามทอ้งเรืFอง 

โดยเฉพาะอย่างยิFงตาํหนกัเขียวและตาํหนกัขาวในอดีต ตาํหนกั

ขาว  White Palace เป็นทีFประทับของกษัตริย์ชาร์  ปาห์ลาวี  

กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยก่อนถูกโคไมนีปฏิวติั และเป็นทีFเก็บสะสม

ของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียทีFมีชืFอเสียง เครืFองประดบั

ต่าง ๆ และเครืFองปัP นดินเผา และ ตาํหนกัเขียว  Green Palace ซึF ง



สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรป โดยใชหิ้นอ่อนสีเขียว ภายใน

ประดบัดว้ย สถาปัตยกรรมกระจกทีFงดงามตระการตาอย่างมาก 

จากนัPนนาํท่านไปเทีFยวทีF สะพานทะเบียนอตั Tabiat Bridge เป็น

สะพานลอยทีFใหญ่ทีFสุดใน กรุงเตหะราน ไดรั้บการออกแบบโดย 

Leila Araghian ซึF งเป็นส่วนหนึF ง ของการ แข่งขนั ระดบัทอ้งถิFน 

สําหรับการออกแบบสะพานเพืFอ เชืFอมสวนสาธารณะสองแห่ง    

ในตอนเหนือของเตหะราน  

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂  

          พกัคา้งคืน ณ Espinas Hotel 5 * (โรงแรม � ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 

 

  DAY 7:  กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัโกเลสตาน Golestan 

Palace หรือ วงัสวนกหุลาบ วงัทีFตอ้งมา เป็นวงัเก่าแก่ยอ้นไปตัPงแต่

สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เ มืF อคริสต์ศตวรรษทีF  ��  มี ร่องรอย

สิFงก่อสร้างทีFหลงเหลืออยู ่คือ ป้อมสูง Citadel ทีFเอาไวส้าํหรับส่อง

ดูขา้ศึก และสถานอาบนํP าแบบเติร์ก ตวัอาคารเป็นแบบตะวนัตก ทีF

ปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนันัPนมีการสร้างเพิFมเติมเขา้มาสมยักษตัริย์

ราชวงศ์รองสุดทา้ยของเปอร์เซีย คือ ราชวงศ์คาจาร์ กษตัริยน์ัส

เซอร์ อลั-ดิน ชาห์ ไดเ้สด็จเยือนยุโรปแลว้เห็นความเจริญ และ

ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตร

ประทับใจจึงนําศิลปะยุโรป เข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตาํหนักแบบ                 

นีโอคลาสสิคของยโุรป จากนัPนไปชอ้ปปิP ง หาซืPอของฝากของทีFระลึกไดต้ามอธัยาศยั เตหะราน 

บาร์ซาร์ Tehran Bazaar 

 

 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน̂   

16:00  ออกเดินทาง สู่ สนามบินระหวา่งทางมีบริการ snack box สาํหรับมือคํFา โบกมือ บา๊ย บาย 

21:45  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เทีFยวบินทีF W5 051 

 

DAY 8:  กรุงเทพมหานคร 

��.�� น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิ&ภาพ พร้อมความประทบัใจ 



อัตราค่าบริการ โปรแกรม ไฮไลท์ อิหร่าน 8 วัน   

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ   59,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี=ยว                ราคาท่านละ  10,000.-          บาท    

เด็ก ตํ=ากว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  56,900.- บาท  

เด็ก อาย ุ7-12 ปี ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  53,900.- บาท  

**ราคาอาจมีการปรับขึ8น – ลง ตามราคานํ8ามันที@ปรับขึ8นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที@ 

สายการบนิประกาศปรับ และที@มีเอกสารยืนยันเท่านั8น (คดิ ณ วันที@ 1 พฤศจกิายน Q5) ** 

ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที@ยวทราบก่อนการเดนิทาง 

สําหรับห้องพกัแบบ 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะมีเป็นเตียงเสริมให้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ         

ขอแนะนําใหน้กัท่องเที=ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที=ยวมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัOวกรุ๊ป หากออกตัOวแล้ว นกัท่องเที=ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี=ยนวนั

เดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื=อโหลด สําหรบัชัTนท่องเที=ยว ท่านละ 1 ใบ (นํ8าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึTนเครื=อง Hand Carry (นํ8าหนักไม่เกนิ 5 กโิลกรัม)       

 

อัตราค่าบริการนี8รวมถงึ 

ตัOวเครื=องบินไป-กลบั ชัTนประหยดั สายการบิน มาฮาน แอร์  (นํ8าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 30 กโิลกรัม/

ท่าน)  

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํTามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน 

ค่าวีซ่า ประเทศอิหร่าน (เอกสารที=ใช ้รูปถ่าย [ นิTว พืTนหลงัสีขาว [ รูป, พาสปอร์ตตวัจริง, สําเนาทะเบียนบา้น

, เบอร์โทรศพัท์ที=สามารถติดต่อได,้ ในกรณีที=ท่านทํางานใหส้แกนนามบตัร) 

 

 



ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที@มีอายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าที=พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทกุมืTอที=ระบใุนโปรแกรม, มีนํTาดื=มบริการ 

ค่าพาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างนําเที=ยว, ค่าเขา้ชมสถานที=ทกุแห่งตามโปรแกรมระบ ุ

มีเจ้าหนา้ที=ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี8ไม่รวมถงึ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์, ค่าแฟกซ์, เครื=องดื=มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื=น ๆ ที=ไม่ไดร้ะบ ุ

ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ/น, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย, คนขบัรถ, พนกังานบริการ ท่านละ 80 ดอลลาร์ ตลอดการเดินทาง 

ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

ค่าจดัทําเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของชาวต่างชาติ 

ค่านํTาหนกักระเป๋าเดินทาง กรณีเกินกว่าที=สายการบินกําหนด ( 30 กิโลกรมั / ท่าน) 

ค่าธรรมเนียมนํTามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึTน) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื=องดื=มในห้องพัก และ ค่าอาหารที=สั=งมา

นอกเหนือจากทางเมนูอาหารที=ทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ=ม 7% และภาษีหกั ณ ที=จ่าย 3% 

 

เงื@อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม อหิร่าน อายะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว b วัน 

การชําระเงนิ งวดที@1: สํารองที@นั@งมัดจาํท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทาํการจอง 

งวดที@2: ชําระส่วนที@เหลือทั8งหมด ภายใน 25 วันล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

 

 



กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อหิร่าน อายะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว b วัน 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง ab วนั  คืนค่าใชจ่้ายทัTงหมด  

(ยกเว้นค่าวีซ่าที=ยื=นและตัOวเครื=องบินที=ออกล่วงหน้า และกรุ๊ปที=เดินทางช่วง

วันหยุดเทศกาล เช่น สงกรานต์, วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดเดือน

กรกฎาคม, วนัหยดุเดือน ตลุาคม เนื=องจากตอ้งชําระค่ามดัจําที=พกัโดยตรง 

หรือโดยการชําระผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ=งไม่อาจขอคืน

เงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง [d วนั  เก็บค่าใชจ่้าย db% 

ยกเลิกการเดินทาง e-[a วนั เก็บเต็มจํานวนของราคาทวัร์ ebb% 

หมายเหตุ 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิf ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที@มีผู้เดินทางตํ@ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้            
ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิf ในการเปลี=ยนแปลง
รายการท่องเที=ยว กรณีที=เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนดัหยุดงาน  การ
ประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัTงนีTจะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที=สดุ 

§ เนื=องจากการท่องเที=ยวนีTเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที=จะ
เรียกร้องเงินคืนในกรณีที=ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิf  ในการใช้บริการที=ทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นท่านได้ทําการ
ตกลง หรือ แจ้งใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที=เกิดขึTน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ที=ท่านชําระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื=องจากการกระทําที=ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิf ที=จะเปลี=ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีT เมื=อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที=สูญหายสูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที=นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 



ตัeวเครื@องบนิ 
§ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื=อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที=สายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ=งทางบริษัทฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที=ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตัOวเครื=องบินไปแล้วผู้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัTน(ในกรณีที=ตัOวเครื=องบินสามารถทําการ Refund 
ไดเ้ท่านัTน) 

§ ท่านที=จะออกตัOวเครื=องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื=อขอ
คํายืนยนัว่าทวัร์นัTนๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัOวภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจาก
พนักงานแล้วทัวร์นัTนยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที=เกี=ยวข้องกับตัOวเครื=องบิน
ภายในประเทศได ้

§ เมื=อท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื=อนไขที=บริษัทฯแจ้งแลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 

§ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีที=ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง(Triple Room) ขึTนอยู่กับข้อกําหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ=งมกัมี
ความแตกต่างกนัซึ=งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนัตามที=ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที=พกั
แบบ 3 เตียงได ้

§ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื=องปรับอากาศเนื=องจากอยู่ในแถบที=มีอณุหภูมิตํ=า เครื=องปรับอากาศที=
มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัTน 

§ ในกรณีที=มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึTน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิfในการปรบัเปลี=ยนหรือยา้ยเมืองเพื=อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึ8นเครื@องบนิ 

§ กรุณางดนําของมีคมทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที=จะถือขึTนเครื=องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาด
ตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัขึTนบนเครื=องบินโดยเด็ดขาด 

§ วตัถทีุ=เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั=นนํTาหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครัTงโดยจะอนญุาตให้ถือขึTนเครื=องไดไ้ม่เกิน 10 ชิTนในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้ว
ใส่รวมเป็นที=เดียวกนัในถงุใสพร้อมที=จะสําแดงต่อเจ้าหนา้ที=รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

§ หากท่านซืTอสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบวุนัเดินทางเที=ยวบินจึงสามารถนําขึTน
เครื=องไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
 



สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

§ สําหรับนํTาหนกัของสมัภาระที=ทางสายการบินอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื=องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชัTนประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ=งขึTนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
นํTาหนกัเพิ=มเป็นสิทธิfของสายการบินที=ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หากนํTาหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที=สายการ
บินกําหนด 

§ สําหรับกระเป๋าสมัภาระที=ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึTนเครื=องไดต้อ้งมีนํTาหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
ความกวา้ง ( 9.75นิTว ) + ยาว( 21.5นิTว ) + สูง ( 18 นิTว ) 

§ ในบางรายการทวัร์ที=ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํTาหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้=ากว่า
มาตราฐานได้ทัTงนีTขึTนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิf ไม่รับภาระ ความ
รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํTาหนกัส่วนที=เกิน 

§ กระเป๋าและสมัภาระที=มีล้อเลื=อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึTนเครื=องบิน 
(Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

§ ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที@เช็คไปกับเครื@อง  
§ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที=ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ=งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ โดยปกติประกันภยัการเดินทางที=บริษัททวัร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่
ครอบคลมุค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัTน นั=นหมายถึงจะชดเชยตามนํTาหนกักระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านัTน ดงันัTนท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ 
เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านัTน 

§ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได ้ดงันัTนท่านตอ้งระวงัทรพัย์สินส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 


