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ไฮไลทอิหราน 7 วัน 5 คืน 
เตหะราน-ชีราซ-เปอรซีโปลิส-อิศฟาฮาน-อะบียาเนห-คาชาน 

30 ธันวาคม-05 มกราคม 60 

 

วันแรกของการเดินทาง  30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน 
19.00  น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน ของสายการบินมาฮานแอร  ช้ัน 4 แถว N  
  (ใกลประตูทางเขา 8 ) โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ 
22.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงเตหะรานโดยสายการบินมาฮานแอร  ซึ่งเปนสายการบินของประเทศอิหรานเที่ยวบินที่  
  W5-050ซึ่งใช เวลาบินตรงประมาณ 7 ช่ัวโมง 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  31 ธ.ค 59 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ–พระราชวังโกเลสตาน-หอคอยมิราจ 
02.30  น.  ดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอิหมามโคมัยนีซึ่งอยูทางใตของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60 กิโลเมตร  (สุภาพสตรีกรุณา 
  คลุมผมใหเรียบรอยกอนลงจากเคร่ือง)   ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองโดยไมตองกรอกเอกสารใดๆ  เจาหนาที่จะดูเพียงหนา 
  พาสปอรตและวีซาเทาน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พักในกรุงเตหะราน โรงแรม EVIN HOTEL or ESTEGHLAL 
  (WEST TOWER )ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา ในเมืองเตหะราน เพ่ือพักผอน พรอมรับประทานอาหารเชา 
09.00 น.  จากน้ันนําทานเที่ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace ) ซึ่งในชวงเวลาหน่ึงหลังการปฏิวัติโดยอิหมามโคมัยนี   
  พระราชวังแหงน้ีก็ตกอยูในสภาพย่ําแย ถูกปลอยทิ้งรางอยางนาอัปยศอดสูเชนเดียวกับวังอื่นๆ  เพ่ิงจะมีการบูรณะเมื่อเริ่มเปด 
  ประเทศอีกครั้งหน่ึงราวๆ หาปที่ผานมาน่ีเอง  อยางไรก็ตาม วังแหงน้ี ก็ยังคงความงดงามในการตกแตงภายในดวยกระจกเงา 
  ตัดเหลี่ยมแบบเดียวกับเพชร และการตกแตงภายนอกดวยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเดนเปนเอกลักษณ   
  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวังแหงน้ีก็ดวยกษัตริยองคหน่ึงของราชวงศกอญัรคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896)โปรดใหสราง 
  และตกแตงวังแหงน้ีตามแบบยุโรปซึ่งพระองคทานเคยเสด็จประพาสมากอน  
 
 
 
 
 
 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย  หอคอยมิราจทาวนเวอร (Milad Tower) ซึ่งเปนหอคอย แหงความภาคภูมิใจของคนอิหรานทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแหงน้ี ได 
  ออกแบบกอสราง โดยสถาปนิคชาวอิหรานเองทั้งหมด เปนหอคอยที่สูงอันดับ 6 ของโลก ดวยระดับความสูงถึงยอดเสาสง 
  สัญญานโทรคมนาคม ถึง 435 เมตร ทานจะไดชมความงามของกรุงเตหะรานอยางทั่วถึงจากหอคอยแหงน้ี  
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19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 
                โรงแรมที่พัก EVIN HOTEL or ESTEGHLAL (WEST TOWER ) ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทาในเมืองเตหะราน 
 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง  01 ม.ค 60  เตหะราน -พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑอัญมณี -ชีราซ 
07.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
09.00 น.  ออกจากโรงแรมสูตอนเหนือของกรุงเตหะรานซึ่งติดกับเชิงเขาอัลโบรซ เพ่ือชมพระราชวังเนียวาราน(Niavaran Palace) อัน 
  เปนที่รโหฐานซึ่งกษัตริยชาหทั้งสองพระองคแหงราชวงศปาหเลวีของอิหราน เคยประทับที่น่ี  กอนที่จะถูกปฏิวัติโดยอะยาตุล 
  เลาะหโคมัยนีเมื่อตนปค.ศ.1979  พระราชวังแหงน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของสิ่งที่คณะปฏิวัติอางวาเปนสัญลักษณของตะวันตกที่ 
  มีอํานาจเหนือกษัตริยชาห และยังแสดงถึงความฟุงเฟอของราชวงศอยางชัดเจนที่สุดแตคนอิหรานบางสวนก็บอกวาเปนสิ่งบง 
  บอกถึงความเจริญรุงเรืองและทันสมัยของประเทศอิหรานซึ่งไมนอยหนาชาติตะวันตก 
 
 
 
 
 
12.00 น  รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร ทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน 
  หลังอาหาร นําทานเดินทางสูใจกลางกรุงเตหะราน เพ่ือเขาชมอัครสถานอีกแหงหน่ึง  ซึ่งทุกคนที่มาเยือนอิหรานยอมไมพลาด 
  ชมสถานที่แหงน้ี  น่ันก็คือกรุมหาสมบัติที่พิพิธภณัฑอัญมณีแหงชาติอิหราน (National Jewelry Museum)อัญมณีจากทุกยุค 
  ทุกสมัยของกษัตริยทุกราชวงศที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียจํานวนมากมายลวนถูกเก็บไวในที่แหงน้ีจนเรียกไดวามี 
  จํานวนมากมายและอลังการที่สุดในโลก  
 
 
 
 
 
18.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากน้ันเดินทางสูสนามบิน Mehrabad Airport เพ่ือเดินทางตอโดยสายการบินอิหรานแอร  
  สูเมืองชีราซซึ่งอยูทางตอนใตของประเทศ 
…….  ออกเดินทางสูเมืองชีราซ โดยสายการบิน อิหรานแอรเที่ยวบินที่IR………. 
……  เดินทางถึงทาอากาศยานเชีราซจากน้ันนําทานเขาสูที่พักในเมืองชีราซ ซึ่งใชเวลาประมาณ  30นาที 
  โรงแรม  ELYZEE HOTEL or PARS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  02 ม.ค 60  มัสยิดสีชมพ-ูเปอรซีโปลิส-นัคเช รอสตัม-อิสฟาฮาน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานชมมัสยิดสีชมพู(Nasir-OlMolk) ซึ่งอยูไมไกลจากโรงแรมที่พักในเมืองชีราซ  ซึ่งเปนมัสยิดที่สวยงามแปลกตาประดับ 
  ตกแตงดวยกระเบื้องโทนสีแดง-ชมพู–เหลืองเปนสีหลักและมีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในประเทศอิหรานที่ใชสีโทนนี้ ความสวย 
  ของมัสยิดแหงน้ีถึงขนาดไดรับคัดเลือกใหเปนภาพหนาปกหนังสืออิหรานตอน”ยอนรอยอารยัน”ของนักเขียนนามเชนทร   
  ชนะการณมาแลว 
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  จากน้ันเดินทางสูพระราชวังโบราณเปอรซีโปลิส(Persepolis)  ซึ่งอยูทางดานเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 1 ช่ัวโมง   
  พระราชวังแหงน้ีถูกสรางขึ้นเปนแหงที่สองนับต้ังแตสถาปนาอาณาจักรเปอรเซียขึ้นเมื่อป 559 กอนคริสตศักราช (พระราชวัง 
  แหงแรกคือพระราชวังพาซากาดสรางโดยกษัตริยไซรัสมหาราช) สําหรับพระราชวังที่เปอรซีโปลิสน้ี เริ่มสรางโดยกษัตริยดาริ 
  อุสมหาราชในป 512 กอนคริสตศักราช  หลังจากน้ันก็มีการกอสรางเพ่ิมเติมอยางตอเน่ืองในอีก 5 รัชกาลตอมา แตก็ยังไมเคย 
  เสร็จสมบูรณ  จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทําลายอยางยอยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอรมหาราชแหงอาณาจักรกรีซ 
  ในป 330 กอนคริสตศักราช  แตกระนั้นก็ตาม พระราชวังแหงน้ีก็ยังคงไวซึ่งเกียรติศักด์ิอันยิ่งใหญตลอดกาลทั้งความใหญโต 
  โอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางดานสถาปตยกรรม  ดังน้ัน เวลา 2 ช่ัวโมงของการเที่ยวชมพระราชวังเปอรซีโป 
  ลิสแหงน้ี  จึงเปน2 ช่ัวโมงที่คละเคลาไปดวยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอยางไมรูลืม 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่นใกลเปอรซีโปลีส 
  จากน้ันนําทานแวะชม  สถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงที่มีความเก่ียวเน่ืองกับพระราชวังเปอรซีโปลิส   ซึ่งอยูหางออกไปเพียงไมก่ี 
  กิโลเมตรเทาน้ัน  น่ันคือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม (Naqsh-e rostam) หรือที่นักเขียนคนหน่ึงซึ่งเคยตะลุยอิหรานมา 
  นักตอนักแลวบัญญัติคําในภาษาไทยวา สุสานส่ีกษัตริย น่ันเอง ที่น่ีเปนสุสานของพระมหากษัตริย แหงราชวงศอะคามินิดที่ 
  เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียและเคยประทับที่ พระราชวังปอรซีโปลิสมากอนที่จะสวรรคต  แตดวยความเช่ือตามหลักคํา 
  สอนของศาสนาโซโรแอสเตอรที่วา หลังจากสิ้นชีวิตจากความเปนมนุษยโลกแลวชีวิตก็ยังคงดําเนินตอไป เพียงแตจะตองไปสู 
  อีกโลกหน่ึงในอีกมิติหน่ึงเทาน้ัน  ดังน้ันจึงตองสรางสุสานแหงน้ีใหมีความยิ่งใหญอลังการเชนเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย 
  เหลาน้ันเคยประทับมากอน และที่ไมธรรมดาก็คือ  เปนสุสานที่ขุดเจาะเขาไปเปนหองขนาดใหญบนหนาผาหินซึ่งอยูสูงจาก 
  พ้ืนถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินสวนหนาของสุสานใหมีความงดงามอีกดวย 
 
 
 
 
 
  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอิศฟาฮานซึ่งเปนอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอรเซียแหงยุคศตวรรษที่ 17-18 ที่มีความ 
  รุงเรืองสูงสุดอีกครั้งหน่ึงมีความม่ันคงเปนปกแผนภายใตการปกครองของราชวงศซาฟาวิดซึ่งเปนชาวเปอรเซียแท และเมือง 
  หลวงอิศฟาฮานก็กลายเปนทั้งเมืองศูนยกลางการปกครองและศูนยกลางทางการคาที่สําคัญระดับโลก จนไดรับฉายาวา  
  “Esfahan is haft of the world” ใครตองการสินคาอะไรก็ตองไปซื้อหากันที่อิศฟาฮาน  ยิ่งกวาน้ันยังเปนชวงเวลาที่อาณาจักร 
  เปอรเซียไดเช่ือมสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรตางๆ รวมทั้งสยามซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกดวย 
19.30น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  ที่พัก  KOWSAR HOTELระดับ 5 ดาวในเมืองอิศฟาฮาน ริมแมนํ้าสายันเด 
 

วันท่ีหาของการเดินทาง  03 ม.ค 60 อิศฟาฮาน-จัตุรัสอิหมามรัสนัคชิญะฮาน 
06.30น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.30 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.30น.  นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศเพ่ือไปยังสถานท่ีทองเที่ยวของเมืองอิศฟาฮานซึ่งอยูบริเวณโดยรอบจัตุรัสอิหมามที่อยู 
  ใจกลางเมือง (กรุณาเตรียมของใชสวนตัวใหครบถวนกอนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครั้งหน่ึง18.00น.)อิศฟาฮานเปนเมือง 
  ที่มีอายุเกาแกรวม 1,800 ปต้ังแตยุคราชวงศซัสซาเนียน  และเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเปอรเซียระหวางป ค.ศ.1587- 
  1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศซาฟาวิดปกครอง  ปจจุบันน้ีเปนเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององคการยูเนสโก ชม 
  พระราชวังเชเฮลโซตุน (ChehelSotun Palace ) สรางในป 1614 สมัยชาหอับบาสท่ี 1 แลวเสร็จในป1647สมัยกษัตริยชาหอับ 
  บาสที่2เพ่ือใชเปนสถานที่ตอนรับแขกบานแขกเมืองและงานสังสรรคตางๆ  โดยเลียนแบบสถาปตยกรรมในแบบอะคามินิด 
  ซึ่งเปนยุคแรกของเปอรเซีย แตใชเสาคอลัมนเปนเสาไมแทนหิน  มีเสาไมสูงที่โถงดานหนา 20ตนซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนนํ้าที่ 
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  ใสน่ิงในสระซึ่งอยูดานหนาวังนับทั้งตนเสาจริงและเงาท่ีสะทอนอยูในผืนนํ้าอีก 20 ตนรวมเปนเสา40ตนตามความหมายของ 
  ช่ือพระราชวังในหองโถงดานในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญหลายภาพที่มีช่ือเสียงโดยฝมือของ 
  ศิลปนประจํายุคซาฟาวิด  สวนรอบๆ ตัววังน้ันรมรื่นไปดวยแมกไมใหญนอยอยูรายรอบ จึงถือเปนตนแบบของสวนเปอรเซีย 
  อีกแหงหน่ึง 
 
 
 
 
 
  จากน้ันชมมัสยิดอิหมาม(Imam Mosque)ซึ่งต้ังอยูปลายสุดทางดานทิศใตของจัตุรัสอิหมาม  เปนหน่ึงในมัสยิดที่ยิ่งใหญและ 
  สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก  เริ่มสรางในป 1611 สมัยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณในอีก 4 ปตอมา  นอกจาก 
  ขนาดที่ใหญโตโอฬารแลว ยังเปนมัสยิดที่มีองคประกอบทางดานสถาปตยที่สวยที่สุดในประเทศอิหราน  โดยเฉพาะโดม 
  ประธานขนาดมหึมาที่สรางครอมกันเปนสองช้ันขนานกันตลอดทุกตารางน้ิว  ซึ่งมีผลตอการระบายอากาศและการกระจาย 
  ของเสียงผูนําสวดใหแผออกไปจนไดยินอยางชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไมตองใชไมโครโฟนเลย 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
บาย  นําทานชมพระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace)สรางขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพ่ือเปนที่ประทับของกษัตริยชาหอับ 
  บาสที่ 1 ต้ังอยูทางดานตะวันตกของจัตุรัสอิหมาม  เปนอาคารสูง 6 ช้ันที่ใชไมและอิฐเปนวัสดุหลักในการกอสรางบนช้ัน 3  
  ของพระราชวังสรางเปนหองโถงใหญและมีระเบียงหันหนาเขาหาจัตุรัสอิหมามสําหรับพระมหากษัตริยและพระราชวงศไว 
  ประทับทอดพระเนตรการละเลนตางๆ  และปจจุบันกลายเปนจุดชมวิวและถายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุก 
  มุมและทุกอยางที่อยูบนจัตุรัสไดอยางชัดเจนจากน้ันเขาชมมัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห ( SheikhLotfollah Mosque) ซึ่งเปนมัสยิด 
  เฉพาะองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศเทาน้ันที่จะเขามาทําการละหมาดได  สรางโดยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1  
  ระหวางป 1602-1619  ขึ้นช่ือวาวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแตงภายในโดยเฉพาะอยางยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยูตรงกลางหอง 
  โถงใหญ จากน้ันเดินทางตอเพ่ือเที่ยวชม สะพานคาจู (Khaju Bridge)เปนสะพานที่สรางขามสองฝงของแมนํ้าสาย เดรูด โดย 
  กษัตรยิ ซาหอับบาสท่ี 2 แหงราชวงศ ซาฟาวิด เมื่อป ค.ศ 1650  เปนสะพานที่สรางสองระดับ โครงสรางตอนลางเปนหิน สวน 
  ตอนบนเปนอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสําหรับการเดสร็จประทับช่ัวคราว ของพระมหากษัตริย ซึ่งอยูก่ึงกลางบนช้ันที่สอง  
  สะพานแหงน้ีเมื่อป ค.ศ.1650 สะพานแหงน้ียังสรางเพ่ือกักเก็บนํ้าอีกดวยจากน้ันพาทานชมสะพานชิโอ เชห (Si-O Se Bridge)  
  หรือที่เรียกอีกช่ือหน่ึงวา Allahverdi Khan Bridgeตามช่ือของผูออกแบบกอสราง สะพานแหงน้ีสรางในสมัยกษัตย ซาหอับ 
  บาส ที่ 1 ใชเวลาสราง ระหวางป 1599-1602 ราวสะพานทั้งสองขางสวยงามดวย การกออิฐเปนชุมจั่วแหลม เรียงกันถึง 33 ชุม  
  ในเวลากลางคืน สะพานแหงน้ีจะเปดไฟ ทําใหดูแลวสวยงามมาก 
19.30น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  ที่พัก  KOWSAR HOTELระดับ 5 ดาวในเมืองอิศฟาฮาน  
 

วันท่ีหกของการเดินทาง  04 ม.ค 60  อิศฟาฮาน-อะบียาเนห-คาชาน-สนามบิน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานมุงขึ้นเหนือสูหมูบานโบราณที่อยูบนเทือกเขาซารโกรส ซึ่งใกลกับจุดที่เรียกวายอดเขาที่ 
  เรียกวาคาคาสบนระดับความสูงเกือบ2,000 เมตร น่ันก็คือหมูบานอะบียาเนหน่ันเองหมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองอิศฟาฮาน 
  ประมาณ2.45 ช่ัวโมง เมื่อเดินทางถึงแลวใหทานไดช่ืนชมความงามของหมูบาน ซึ่งเช่ือวามีอายุเกาแกถึง 2,000 ป แวดลอมดวย 
  ธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแมในฤดูรอน ชาวบานที่น่ีแตงกายโดดเดนเปนเอกลักษณไมเหมือนใครและเช่ือวา 
  เปนชนชาติที่สืบเช้ือสายมาจากพวกอีลาไมทในอาณาจักรอีแลมซึ่งเกาแกราวๆสามพันป แตปจจุบันคนเหลาน้ีคือชาวอิหราน 
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  ตามกฎหมายและนับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกับชาวอิหรานทั่วไปจากน้ันเดินทางตอสูเมืองคาชานซึ่งอยูหางออกไป 
  ทางดานทิศเหนือประมาณ 1ช่ัวโมงเศษๆ 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรมในเมืองคาชาน 
  เมืองคาชาน  เช่ือกันวามีมาต้ังแตประมาณ 4,000ปกอนคริสตกาลตัวเมืองที่เราเห็นกันในปจจุบันน้ีสรางขึ้นใหมในศตวรรษที่  
  11-13 สมัยที่พวกเซลจุก มีอํานาจปกครองเหนืออาณาจักรเปอรเซีย (ประมาณ ป ค.ศ.1051-1220 ) และเริ่มมีช่ือเสียง  ทางดาน   
  การทําเครื่องปนดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผา ทอพรม ตอมาในยุคราชวงศ ซาฟาวิด ปกครอง เมืองคาชาน ก็ยิ่ง 
  เจริญรุงเรือง มากยิ่งขึ้น ในฐานะเมืองศูนยกลางการคา และเปนดานประตูสูเมืองตางๆในพ้ืนที่ทะเลทรายดานตะวันออก นํา 
  ทานชมคฤหาสนเศรษฐีชื่อ (Borujerdi Ancient House)ที่มีมาต้ังแตยุคที่เมืองคาชานเคยรุงเรืองบนเสนทางการคาในอดีตสมัย 
  ราชวงศซาฟาวิดปกครองเปอรเซีย(ศตวรรษที่ 16-18) เปนยุคการคารุงเรืองอยางถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เปนหน่ึงในเมือง 
  ศูนยกลางการคาแหงยุคที่มีความสําคัญอีกเมืองหน่ึง มีพอคาวาณิชยที่เปนมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสนเศรษฐีหลังน้ีก็เปนหน่ึง 
  ในอีกหลายหลังที่เปนมรดกตกทอดมาสูคนยุคปจจุบันใหไดยอนรอยระลึกถึง 
 
 
 
 
   
  จากน้ันเดินทางสูทาอากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึ่งอยูหางจาก  เมืองคาชานประมาณ 2.30 ช่ัวโมง 
18.00 น.  รับประทานอาหารม้ือพิเศษแบบจานดวน (ไกทอดและเฟรนฟรายด) ในทาอากาศยานกอนการเช็คอิน 
21.10 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสารการบินมาฮานแอรเท่ียวบินท่ี W5- 051  โดยใชเวลาในการบินตรงประมาณ6.30 ช่ัวโมง 
 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  05 ม.ค 60 กรุงเทพฯ 
07.15 น.  เที่ยวบิน  W5-051นําทานเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞    ₪∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 
 
 
กําหนดการเดินทาง  30 ธันวาคม-05 มกราคม 2560 
 

อัตราคาบริการ พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว
ผูใหญ พัก หองละ 2 ทาน / ทานละ  65,900.‐  บาท 
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน  65,900.‐  บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปพักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม  56,900.‐  บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 49,900.‐  บาท 
พักหองเด่ียว กรณีเดินทางทานเดียว เพิ่ม  12,000.‐  บาท 
 

ชวงเวลาที่แนะนํา  ต.ค. – พ.ย. ฤดูใบไมรวง อากาศเย็น บรรยากาศสวยมากๆ 
    ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ อากาศหนาวไมมาก บรรยากาศสวยมากๆ เชนกัน 
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    มี.ค. – ตน พ.ค. ฤดูใบไมผลิ อากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศสวยไปดวยดอกไม 
 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเปนหมูคณะ -  คาโรงแรมที่พักตามรายการ 
คาอาหารตามรายการ  -  คาเขาชมสถานที่ตามรายการ    
คาภาษีสนามบินตามรายการ -  คารถ-รับสงและนําเท่ียวตามรายการ   
คาธรรมเนียมวีซา    -  คามัคคุเทศกชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก 
คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท  
 

อัตราคาบริการไมรวม 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารที่ส่ังเอง, คาเคร่ืองด่ืมพิเศษ, คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาภาษีมูลคาเพิ่ม, คาภาษีหัก ณ ที่จาย ฯลฯ 
คาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกิน 20 กก. 
 

การจองและชําระเงิน 
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง  
- กรุณาชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 20 วัน ชวงโลซีซั่น / 45 วัน ชวงไฮซีซั่น 
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการย่ืนขอวีซากอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน  
 

หมายเหต ุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร ตามความจําเปนและเหมาะสม 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง อุบัติเหตุ    
  ภัยธรรมชาติ    ปญหาการจราจร การลาชา หรือยกเลิกเท่ียวบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 
- สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมคืนทุกกรณี)  
- สงวนสิทธิ์ไมขายแกบุคคลที่สงสัยวาจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ 
- เปนทัวรโปรโมช่ัน ไมมีกระเปาเล็กสมนาคุณ 
- ทานสามารถ นําบัตรเครดิด เชน VISA, MASTER ไปใชในรานคาขนาดใหญได 
 

เอกสารประกอบการทําวีซา 
1.  รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว  3 รูป พื้นขาว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
2.  หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน(สแกนสีหนาพาสปอรต พรอมกรอกรายละเอียดดังนี้) 
2.1 ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา...................................................................... 
      ชื่อสถานท่ีทํางาน/บริษัท..................................................................ตําแหนง...................................................... 
      ที่อยู....................................................................................................................ระหัสไปรษณีย....................... 
      เบอรติดตอ....................................................................มือถือ.......................................................................... 
      สมรสกับ นาย/นาง.........................................................สัญชาติ....................................................................... 

 
 

 

 


