
 

BHT9190026 ทวัรอ์ิหร่าน THE ULTIMATE IN IRAN 8D5N  

 

โปรแกรมเท่ียวอิหร่านท่ีแตกต่าง ส าหรบันักท่องเท่ียวตวัจริง 

 เท่ียวอิหร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ช ้า กบัเส้นทางลดัเลาะเทือกเขา  

ท่ีสวยงามใหบ้รรยากาศแบบสวิสเซอร์แลนด์ 

 โปรแกรมเท่ียวสบาย จดัอยา่งลงตวั ไม่มีชะโงก 



 
 บินตรงกบัสายการบินประจ าชาติของอิหร่าน Mahan Air 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ -เตหะราน  X O  

2 
เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวงั SA’DABAD – พระราชวงั 

NIAVARAN –บินภายใน – ชีราช 
O O O 

CHAMRAN HOTEL 

(SHIRAZ) 

3 ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวงั PERSEPOLIS – อสิฟาฮาน O O O 
KOWSAR HOTEL 

(ISFAHAN) 

4 
ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวงั ALI-QAPU –

LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE 
O O O 

KOWSAR HOTEL 

(ISFAHAN) 

5 อิสฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คาชาน – เตหะราน O O O 
PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN 

6 เตหะราน -แกรนดบ์าซาร ์ O O O 
PARSIAN AZADI HOTEL 

(TEHRAN) 

7 เตหะราน – พระราชวงั GOLESTAN O O O  

8 สนามบินสุวรรณภูม ิ  X X 
 

 

 

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตูท่ี 8 – 9  เคาน์เตอร์ S  
โดยสายการบินมาฮารน์ แอร ์Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ือง
เอกสารและสัมภาระ 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน      



 
23.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอหิร่าน  
โดยสายการบินมาฮารน์ แอร ์Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5050 
  (ใชเ้วลาเดินทาง 7 ชัว่โมง 30 นาที ) 

 

03.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี  Imam Khomeini International Airport ทางใต้ของกรุง
เตหะราน ประเทศอิหร่าน (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเคร่ือง)  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงเตหะราน  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
  แวะใหทุ้กท่านไดล้า้งหนา้ ท ากิจวตัรส่วนตวั  

หลงัจากนั้นน าทุกท่านเขา้ ชมพระราชวัง Sa’abad Complex พระราชวงัท่ีมี
บริเวณกวา้งขวางท่ีสุดในพระราชวงัทั้งหลายในกรุงเตหะราน โดยมีบริเวณท่ี
เป็นอุทยานกวา้งประมาณ 987 ไร่ พระราชวงั Sa’dabad เดิมเป็นท่ีประทับฤดู
ร้อนของกษตัริยใ์นราชวงศ ์Qajar และไดใ้ชต้่อมาจนถึงราชวงศ ์Palehvi ภายใน
พระราชวงัมีต าหนกัมากมายแต่ท่ีส าคญัมี 2 หลงัคือ ต าหนกัขาว  
จากนั้ นน าท่ าน เยี่ยม  ชม  พระราชวัง เนี ยวาราน  (Naivaran Palace) 
พระราชวงัจะเร่ิมสร้างในสมยัของราชวงศ์ Qajar แต่เป็นพระราชวงัแห่ง
สุดทา้ยของราชวงศ ์Pahlevi ก่อนถูกการปฎิวติัยึดอ านาจ ซ่ึงคณะปฎิวติัถือว่าพระราชวงัแห่งน้ีคือสัญลกัษณ์ของความฟุ้งเฟ้อของ
ระบอบกษตัริยอ์ย่างชดัเจน ตวัพระราชวงัมีสวนท่ีจดัแต่งไวอ้ย่างเป็นสัดส่วนสวยงาม ตวัอาคารไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
แบยโุรป มีขา้วของเคร่ืองใชส่้วนพระองคร์วมทั้งของพระโอรสและพระธิดาจดัแสดงอยู่ ซ่ึงทั้งหมดเป็นของช่างฝีมือชั้นยอดจาก
ยโุรปทั้งส้ิน 
  
 
 

วันที่สอง เตหะราน  – พระราชวงั SA’DABAD – พระราชวงั NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช

     



 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
จากนั้นน าทุกท่าน เขา้ชม หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ (Milad Tower) ซ่ึงเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจ
ของคนอิหร่านทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแห่งน้ีออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทั้งหมด 
เป็นหอคอยท่ีสูงเป็นอนัดับ 6 ของโลก ด้วยระดบัความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 
เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอยา่งทัว่ถึงจากหอคอยแห่งน้ี 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
   เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่ เมืองชีราช (Shiraz) 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
20.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ สู่เมืองชีราช (Shiraz) โดยสายการบินมาฮานแอร์ W5 1087 
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราช  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู (Pink Mosque) หรือ Nasir ol Molk สุเหร่าสร้างขึ้นในสมยัราชวงศ ์Qajar 
ประมาณปี ค.ศ. 1876 – 1888 โดยค าสั่งของผูค้รองนคร Shiraz ในสมยันั้นภายในประดบัประดาไปดว้ยกระเบ้ืองโทนสีแดง สี
ชมพู สีเหลือง เป็นสีหลกั ซ่ึงเป็นเพียงมสัยิดแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าท่านจะมองมาจากมุมใดของมสัยิดก็ตามท่านจะไดเ้ห็นสี
ของกระเบ้ืองท่ีตกแต่งภายในเป็นสีชมพูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยามเช้าท่ีสาดแสงผ่านกระจกสีลงมา
กระทบพื้นดูสวยงามเกินค าบรรยายจริงๆ  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อสิฟาฮาน     



 
น าท่านออกเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส (Persepolis) ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมือง
หลวง และศูนยก์ลางท่ียิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซียในยุคของดาริอุสมหาราช และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 
ให้ท่านไดช้มโบราณสถานท่ีสร้างโดยกษตัริยด์าริอุสมหาราชก่อนคริศตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซ่ึงได้
ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนครศูนยก์ลางท่ีประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ 
หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรัพยส์มบติั  
ท่ีเก็บส่ิงของมีค่าต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทพัของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเขา้
ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหกัพงัไวใ้หช้ม  
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
จากนั้นไม่ไกลน าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นสุสานท่ีฝังศพของกษตัริย ์4 องค ์เนโครโพ
ลิส( Necropolis) หรือ Naqsh-e Rostam ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลักบนผาหินและท่ีส าคัญเป็นสุสาน
ของษตัริยด์าริอุสท่ี1 และกษตัริยอ์งค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซ่ึงเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน นครหลังความตาย นัค-เช
รอสตัม Naqsh-e-Rostamหรือ สุสานส่ีกษัตริย์ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดท่ีเคย
ปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียและเคยประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีมาก่อนท่ีจะสวรรคต แต่ดว้ยความเช่ือตามหลกัค าสอนของศาสนา
โซโรแอสเตอร์ท่ีว่า หลงัจากจบส้ินชีวิตจากความเป็นมนุษยบ์นโลกใบน้ีแลว้ ชีวิตก็ยงัคงด าเนินต่อเพียงแต่ว่าจะตอ้งไปสู่อีกโลก
หน่ึงหรือในอีกมิติหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งสร้างสุสานแห่งน้ีขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นเดียวกบัพระราชวงัท่ีกษตัริย์
เหล่านั้นเคยประทบัมาก่อน โดยการสร้างสุสานนั้นก็ไม่ไดส้ร้างอย่างธรรมดาทัว่ๆไป มีการสร้างโดยการขุดเจาะเขา้ไปเป็นห้อง
ขนาดใหญ่บนหนา้ผาหิน ซ่ึงอยูสู่งจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร และไดมี้การแกะสลกัหินส่วนหนา้ใหมี้ความสวยงามอีกดว้ย 

   
 
 
 
 
 
 



 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อสิฟาฮาน (ISFAHAN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง (482 กม.) ตั้งอยูห่่างจากกรุงเตหะราน
ทางทิศใตร้าว 340 กม. มีประชากร 1,583,609 คน เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของอิหร่าน รองจากเตหะรานและมชัฮดั 
น าท่านชม สะพานยามค ่า  OLD BRIDGE ZAYANDEROOD  หรือ สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) เป็นสะพานเก่าแก่ท่ี

สวยงามท่ีสุดในเมืองอิสฟาฮาน อู่อารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอิหร่าน ทอดขา้มแม่น ้าแม่น ้าซอยนัเดหโ์รด ์

(Zayandeh-Rud) สรา้งมาตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิตีมูร ์ในศตวรรษท่ี 15 ก่อนท่ีในศตวรรศท่ี 17 ราวปี ค.ศ. 1650 กษัตริย์

ชาวเปอรเ์ซีย "ชาห ์อบับสัท่ี 2" แห่งราชวงศซ์าฟาวิด (Safavid Dynasty) ไดส้รา้งสะพานใหม่ทบัรากฐานสะพานเก่า ใน

รูปแบบสถาปัยกรรมแบบสะพานโคง้โรมนั (Roman Arch bridge)มีจารึกไวท่ี้สะพานดว้ยวา่ มีการซ่อมในปี ค.ศ. 1873 ท า

ใหม้ีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก 

 

 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมเมืองอิสฟาฮาน อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียแห่งยุคท่ีมีความรุ่งเรืองสูงสุดอีกคร้ังหน่ึงในศตวรรษท่ี 17-18 มีความ
มัน่คงเป็นปึกแผ่นภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าฟาวิด ซ่ึงเป็นชาวเปอร์เซียแท ้และเมืองหลวงอิสฟาฮานก็กลายเป็นทั้งเมือง
ศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการค้า จนได้รับฉายาว่า  Esfahan is half of the world หมายถึงไม่ว่าใครจะ
ต้องการสินค้าอะไรก็ตาม ก็ต้องไปหาซ้ือกันท่ีเมืองอิสฟาฮาน ยิ่งไปกว่านั้ นยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจักรเปอร์เซียได้เช่ือม
สัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรต่างๆ รวมทั้งสยามซ่ึงจะตรงกบัยคุสมยัของกรุงศรีอยธุยาอีกดว้ย 
น าท่านเยีย่มชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-e-Jahan ซ่ึงมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงนบัวา่เป็น จตุัรัสท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก 
รองจากจตัุรัสเทียนอนัเหมิน ท่ีมีความกวา้ง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเน้ือท่ีประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร 
ใหญ่กวา่จตัุรัสแดงในกรุงมอสโควถึ์ง 2 เท่า 
 
 

วันที่ส่ี  ฮิสฟาฮาน  

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%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


 
ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  จัตุรัสอิหม่าม Imam Square อญัมณีแห่งโลกมุสลิมท่ีผนวกรวมทั้ ง
แนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเอาไวใ้นท่ีเดียวกัน น าท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตท่ีมีความ
สูง 40 เมตร  
เขา้ชม มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ หรือ Sheikh Lotfollah Mosque ซ่ึงสร้างโดยชาห์ อบับาสท่ี 1 เช่นเดียวกนั ซ่ึงจะใช้เป็นมสัยิด
ส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่านั้น โดยเฉพาะตวัโดม ซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ  
จากนั้นเดินอีกไม่ไกล น าทุกท่านชม Imam Mosque สุเหร่าอนัใหญ่โตสวยงามสร้างในสมยั Shah Abbas ท่ี 1 ราชวงศ์ Safavid 
โดยสถาปนิกชาวเปอร์เซีย Imam Mosque เป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเร่ืองของศาสนาอิสลามท่ีมีผล
ต่อการสร้างบา้นแปงเมืองอย่างชัดเจน ตวัสุเหร่าใหญ่โตหรูหราโอ่อ่า ประดบัประดาด้วยกระเบ้ืองอย่างสวยงาม จนได้รับการ
รับรองจาก UNESCO ใหเ้ป็น World Heritage คู่กบั จตัุรัส Naqsh-e Jahan 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังอาล ีคาปู Ali Ghapou Palace ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในสมยัของกษตัริยช์าห์ อบับาสท่ี 1 โยมีการสร้าง
เพิ่มเติมจนมีทั้ งหมด 6 ชั้น ซ่ึงได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมท่ีหลากหลายโดยช่างฝีมือชั้นยอด จิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัและรับรองแขกบา้นแขกเมือง พร้อมกนันน้ีชั้นบนสุดยงัไดต้กแต่งเป็นห้องส าหรับ
ฟังเพลงและเล่นดนตรี จากนั้นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงของกินของฝากมากมายท่ีบริเวณรอบๆจตัุรัส 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน ChehelSotun Palace หรือ วงั 40 เสา ซ่ึงความเป็นจริงแลว้มีเสาเพียง 20 เสาเท่านั้น แต่
เม่ือมองผา่นเขา้มาทางสระน ้ าหนา้พระราชวงัจะเป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดย
สถาปนิก ช่ือ ชีคห์บาไฮ รอบพระราชวงัมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไมชู้ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีหอ้ยเป็น
พวงระยา้ส่งกล่ินหอมน่าช่ืนใจ  
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างในสมยั Shas Abbas ท่ี 2 แต่ไดมี้การออกแบบมาตั้งแต่สมยั Shah Abba s ท่ี 1 ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็น
ท่ีพกัผอ่นของกษตัริยแ์ละบรรดานางสนาม ต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรับอาคนัตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวงัแห่งน้ีมีสระน ้าขนาด
ใหญ่อยูด่า้นหนา้ มีความยาว 100 เมตร และ 
กวา้ง 16 เมตร ชมการแกะสลกัลวดลายประตู หนา้ต่าง ภาพฝาผนงัปูนป้ัน ชมภาพวาดสีน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีอยูภ่ายใตต้ าหนกั บอก
เล่าเร่ืองราวราชส านกัและประวติัศาสตร์การท าสงคราม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เขต New Julfa ซ่ึงเป็นเขตท่ีชาวอาร์เมเนียอพยพมาตั้งรกรากท่ีเปอร์เซียแห่งน้ีตั้งแต่สมยัสงครามออตโตมนั 
ในปี ค.ศ. 1603-1618 โดยได้น าเอาคริสต์ศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาท่ีชาวอาร์เมเนียนมาด้วย น าทุกท่านชม Vank Cathedral ภายในมี
ภาพวาดผนังสีสันสวยงามแทบจะทุกตารางน้ิว ให้ทุกท่านได้ช่ืนชมและสวดมนต์ขอพร จากนั้ นเดินไม่ไกลกัน น าทุกท่านเข้าชม 

พิพิธภัณฑ์ Vank Cathedral ท่ีจดัแสดงถึงการน าเขา้เคร่ืองพิมพม์าเป็นคร้ังแรก ภายในมีการจดัแสดงหนงัสือ คมัภีร์ไบเบิลต่างๆ รวม
ไปถึงภาพวาด และพรมทอลวดลายท่ีหายากยิง่ต่าง 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอับยาเน่ห์ Abyaneh Village หมู่บา้นโบราณท่ีอยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซ่ึงใกลก้บับริเวณท่ีเรียกวา่ยอด
เขาคาคลาส มีความสูงถึง 3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หมู่บา้นน้ีเป็นท่ีสนใจ
ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวอิหร่านและนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เน่ืองจากยงัมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็น
ภาษาพูดในหมู่บา้น 
ผูห้ญิงจะใช้ผา้คลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม ้ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีส าคญัคือ บา้นทุกหลงัจะถูกฉาบดว้ยดินโคลนสีแดง 
(เหมือนอิฐเผาบา้นเรา) ผสมกบัเศษของตน้มอลท์ (พืชท่ีใช้หมกัเบียร์) เหมือนกนัไปหมดทุกหลงั ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง ให้
ท่านไดพ้กัผอ่น ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 
 
 

วนัที่หา้  อิสฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คาชาน – เตหะราน   



 
 
 
 
 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองคาชาน(Kashan) มีช่ือเสียงดา้นการท าเคร่ืองป้ันดินเผา กระเบ้ืองเคลือบ และการทอผา้ ทอพรม ต่อมาในยุค
ของราชวงศ์ Safavid ปกครองเมืองคาชานก็ไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในฐานะเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ และเป็นท่ีเป็น
ประตูสู่เมืองต่าง ๆ ในพื้นท่ีทะเลทรายทางดา้นตะวนัออก 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ชม คฤหาสน์เศรษฐี น าท่าน
Tabantabaee Ancient House สร้างมา
ตั้งแต่ยคุท่ีเมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการคา้ในอดีต สมยัราชวงศซ์าฟาวิดปกครองเปอร์เซีย เป็นยคุท่ีมีการคา้รุ่งเรืองอยา่ง
ถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางทางการคา้แห่งยคุท่ีมีความส าคญัอีกเมืองหน่ึง มีพ่อคา้วาณิชยท่ี์เป็นมหา
เศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลงัน้ีก็เป็นหน่ึงในอีกหลายหลงัท่ีเป็นมรดกตกทอดมาสู่คนในยคุปัจจุบนัใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้น
ร าลึกถึงในช่วงท่ีเมืองคาชานเจริญรุ่งเรือง 
น าท่านชม โบรูเจอรด์ี เฮาส ์(Borujerdi Historical House) คฤหาสน์หลงัน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยพ่อคา้ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองคา

ชาน ชื่อวา่ ฮจั เซเยส จาฟาร ์นาทานซี เพราะวา่ไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรูเจอรดี์ บา้นหลงัน้ีไดถู้กสรา้งเมื่อปี 

ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมี

ลกัษณะเป็นช่องลมเพื่อใหอ้ากาศไดถ้่ายเท และหมุนเวียนอีกทั้งยงัท าการตกแต่งลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลกัปูนป้ัน 

และทาสีใหม้ีความสวยงามตามแบบลกัษณะของอิหร่าน  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง (284 กม.) 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัที่หก เตหะราน  



 
น าท่านชมพิพิธภณัฑอ์ิหร่านโบราณ (National Museum of Iran) 
ซึ่งเปิดข้ึนเมื่อปีพ. ศ. 2480 และพิพิธภณัฑย์ุคอิสลาม ซึ่งเปิดข้ึนในปี พ.ศ. 2515  

เป็นอนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตรท่ี์ยอ้นกลบัไปถึงโบราณวตัถุโบราณของอิหร่านท่ีเก็บรกัษาไวซ้ึ่งรวมถึงภาชนะ

เครื่องป้ันดินเผา วตัถุโลหะ 

สิ่งทอท่ีเหลืออยู ่ และมีหนังสือหายากและ

เหรียญเก่า  

 
 
 
 
 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดประจ าเมืองเตหะราน  (Tehran Grand Bazaar) ตลาดทอ้งถ่ินท่ีใหญ่และมีชื่อเสียงอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ

อิหร่านอยูใ่กลก้บั Arg Square ทางตอนใตข้องเมืองเตหะราน มีสินคา้พื้ นเมืองของอิหร่านทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะพรมสวย ๆ 

เครื่องเทศ เสื้ อผา้พื้ นเมือง สินคา้หตัถกรรม ถัว่นานาชนิด ชาแสนอร่อยและอื่น ๆ อีกมากมายในราคาไม่แพง รวมทั้ง

อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีชื่อเสียงก็สามารถหาซื้ อและลองชิมกนัไดท่ี้น่ีดว้ยเช่นกนัอยา่งเช่น Gaz หรือขนมตงัเมเปอรเ์ซีย ไอศกรีม

กุหลาบ ชาต่างๆ น ้าผลไม ้หญา้ฝรัน่และไก่ยา่งอาหารยอดฮิต บาซารจ์ะปิดทุกวนัศุกร ์เปิดใหบ้ริการวนัเสาร์-พุธ และวนั

พฤหสับดี 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเท่ียวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)ซ่ึงในช่วงเวลาหน่ึงหลงัการปฏิวติัโดยอิหม่ามโคมยันี พระราชวงัแห่งน้ีก็ตกอยู่
ในสภาพย  ่าแย ่ถูกปล่อยท้ิงร้างอยา่งน่าอปัยศอดสูเช่นเดียวกบัวงัอ่ืนๆเพิ่งจะมีการบูรณะเม่ือเร่ิมเปิดประเทศอีกคร้ังหน่ึงราวๆ 5 ปีท่ีผา่นมา 
อย่างไรก็ตามวงัแห่งน้ีก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเพชรท่ีสุดอลงัการ และการตกแต่งภายนอก
ด้วยกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัของศิลปะยุค Qajar ทั้ งหมดท่ีเกิดขึ้นมาทุกตารางน้ิวของ
พระราชวงัแห่งน้ีก็ดว้ยพระปรีชาของกษตัริยอ์งคห์น่ึงของราชวงศ ์Qajar คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่ง
ขึ้นตามแบบยโุรปท่ีท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหนา้นั้น 

 
 
 



 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารน าท่านชม  พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแลรักษา และมีการ
บริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงิน ทอง และเคร่ืองประดับอญัมณีเพลรพลอย 
ไข่มุก อนัล ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได ้ซ่ึงมีของท่ีส าคญัต่าง ๆ ทั้งส้ิน ชม เพชรสีชมพูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนัก
ถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกท่ีประดบัดว้ยอญัมณีห้าหม่ืนกว่าช้ิน ซ่ึงมีน ้ าหนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบลัลงัก์ของกษตัริยท่ี์
เคยนัง่ครองราชย ์ซ่ึงประดบัดว้ยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ช้ิน มงกุฎของราชวงศ ์ฟาทห ์อาลี ชาฮี ท าดว้ยไข่มุกและเพชร
พลอยน ้าหนัก 4.5 กก.รวมถึงเครื่องเพชรทองอนัประเมิณค่าไม่ไดอ้ีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่าน เดินทางสู่ตลาด LOCAL MARKET ซื้ อของฝาก ท่ีมีชื่อเสียงของเมือง อาทิเช่น ถัว่พิตาชิโอ เม็ดวอลนัท อินทผาลมั 

ไ ด้ เ ว ล า พ อ ส ม ค ว ร น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง   สู่ ส น า ม บิ น  Imam Khomeini International Airport ( IKA)   
เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
21.45น. เหินฟ้า สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮารน์ แอร ์Mahan Air  

เท่ียวบินท่ี W5051  

07.45 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ   

วนัที่เจด็  เตหะราน  



 
   

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

28 มิ.ย. – 5 ก.ค.62 45,999 บาท 45,999 บาท 44,999 บาท 8,000 บาท 

13 – 20 ก.ค. 62 

27 ก.ค. -03 ส.ค.62 
46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

9 – 16 ส.ค 62  

10 – 17 ส.ค.62 
46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

24 – 31 ส.ค. 62 45,999 บาท 45,999 บาท 44,999 บาท 8,000 บาท 

21 – 28 ก.ย. 62 46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

11 – 18 ต.ค.62 

12-19 ต.ค.62 

18 – 25 ต.ค.62 

19-26 ต.ค.62 

48,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท 9,000 บาท 

23-30พ.ย. 62 46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,000 บาท 

4 -11 ธ.ค.62 

21-28 ธ.ค.62 
47,888 บาท 47,888 บาท 46,888 บาท 9,000 บาท 

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 

28ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 

30ธ.ค. – 06 ม.ค. 62 

49,888 บาท 49,888 บาท 48,888 บาท 9,000 บาท 

 

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะที่ใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

➢กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการ

เดินทาง หรือ อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีที่ต  า่กว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็น

จริง 



 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์

ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

***กรณี เป็นเล่ม PASS ตา่งประเทศ กรุณาโทรสอบถามราคาอีกครั้งหน่ึง แต่ละประเทศราคาย่ืนไม่เท่ากนั  

และตอ้งใชเ้วลาขอวีซ่า นานกว่าคนไทย ประมาณ 2-3 อาทิตยก์่อนการเดินทาง  *** 

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิ

แจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

หนงัสือ PASSPORT ตวัจริง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและมีหนา้เหลือประทบัไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้  

รูปถ่าย 2 น้ิว พื้ นหลงัขาว จ านวน 2 รูป 

ส าเนาทะเบียนบา้น  1 ฉบบั 

 กรอกแบบฟอร์ม ทา้ยโปรแกรมส่งกลบัมา  

กรณีที่ต้องการย่ืน VISA  อหิร่านที่ไทยด่วน  ต้องเพิม่ ค่าย่ืนด่วนอกีท่านละ  1,500  
บาท  จากรายการทวัร์    
 กรณี ท่ีไม่สามารถยืน่วีซ่าพร้อม กรุ๊ฟ ท่าน สามารถยืน่วีซ่าหนา้ด่านไดด้ว้ยตวัท่านเอง ค่าวีซ่า จะอยูท่ี่ 100  EUR 

 
หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่ง

กรณียกเลิก 

เงื่อนไขการจอง 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเขา้ประเทศอิหร่าน 

 



 
ไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 
ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร ์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 ้าหนักไม่เกนิ 30 กิโลกรมั) 

ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหว่าง 

15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั 

เง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกว่า 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) **ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย 

ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional Tour ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

 

ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 
ค่าทิปมคัคุเทศก ์พนกังานขบัรถ ในประเทศอิหร่าน และ หวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  
3 USD / ท่าน ส าหรับมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน x 6 วนั = 18 USD 
2 USD / ท่าน ส าหรับคนขบัรถตอ่วนั x 6 วนั  = 12 USD 
3 USD /ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย x 8 วนั  = 24 USD  

 รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน/ หรือประมาณ 1,890 บาทไทย  

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

  



 
 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย   15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทาง
บริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหห้ากตอ้งการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง 
ๆ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คนืเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะ
ถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจบุนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

 

 

เอกสารยืน่วีซ่าอิหร่านดา้นล่างน้ี!! 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

Given Name:  ช่ือ....................................................... Family Name: ...................................................................... 

Father’s name:  ...............................................................................  Nationality: ………………………………….............. ………… 

Date of birth:  ………………….... Place of birth: ………………….... .Country  of birth ………………….... 

หมายเหต ุ

 



 
Passport number: .................................................. Date of issue:............................................ Valid until: …………………....… 

Marital status : สถานภาพ   โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่   

  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 าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ** 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง File ส าหรบั Scan หนา้ Passport เพื่อยื่นวีซ่าอิหร่าน 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 

** หากท่านไม่สามารถใหเ้ล่มกบัทางเจา้หนา้ที ่ตามระยะเวลาดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะย่ืนวีซ่าแบบ

พิเศษ ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน ใชเ้วลา 2-3 วนัก่อนเดนิทาง** 

 

 

 

 

 


