
 



 

Spectacular Persia Snow 8 Days 6 Nights 

อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว 8 วนั  
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
17 ก.พ- 24ก.พ 66 ,   24ก.พ-03 มี.ค 66 , 03มี.ค-10มี.ค66 
  DAY 1:  สนำมบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะรำน 

18.00 น.    
ท่านผูโ้ดยสารโปรดทราบขอ ให้ทุกท่านรวมตวักนัที่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ จุด ๆ น้ี พวก
เราชาว Drift จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออก
เดินทาง 
21.30 น.ขณะน้ีเราพร้อมแลว้ ที่จะพาทุกท่านสู่ กรุงเตหะราน ประเทศ
อิหร่าน โดย Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050 ขอให้ทุกท่านรัดเข็มขดั

นิรภยัดว้ยค่ะ 
 
  DAY 2:  กรุงเตหะรำน 

01:30น. ถึงแล้ว...ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย และเพื่อไม่ให้
เสียเวลา เราจะน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
น ำทุกท่ำนเข้ำพักค้ำงคืน ณ โรงแรม Espinas Hotel Palace หรือ 
เทียบเท่ำ               

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม           



 

วนัแรก เราจะน าทุกท่านไปเที่ยวกันที่ DIZIN INTERNATIONAL 
SKI RESORT เป็นแหล่งสกี รีสอร์ท ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิหร่าน 
ตั้ งอยู่ในเทือกเขาอัลลอร์ซ ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางเหนือ 
ประมาณ 70 กม. ก่อสร้างขึ้ นในช่วงทศวรรษที่ 1960 ภายใต้การ
ปกครองของ Mohammad Reza Pahlavi เ ป็นสวรรค์ของนักสกี
อิหร่านที่นิยมเล่นสกี ในระหว่างทางที่เราจะไปสัมผสัแหล่งสกีน้ี มี
ความสวยงามทั้ง วิว ทิวทศัน์ บอกเลยว่าที่สุด แทบไม่น่าเช่ือจริง ๆ 
วา่น่ีคืออิหร่าน เราเดินทางผา่นทุ่งหญา้สลบักบัเทือกเขาที่ปกคลุมไป
ดว้ยหิมะ ผ่านทะเลสาบที่มีน ้ าเป็นสี Turquoise ผ่านพน้ทะเลสาบไป       
ไม่ไกล เราก็จะพบกบัแหล่งสกีที่มีช่ือเสียง ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว
โพลนไปหมด ช่างบริสุทธ์ิจริง  ( ค่า เ ข้า  Dizin ski resort รวมใน
แพ็คเกจแล้ว ยกเว้นเคร่ืองเล่นอ่ืนๆไม่รวม)                                                                                                                      

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น 

บ่ำย ไปต่อกันที่ พระราชวงัเนียวาราน Niavaran Palace ซ่ึงอยู่ทาง
ตอนเหนือของกรุงเตหะรานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar 
Dynasty สร้างในสวนที่มีความสวยงาม บนเน้ือที่กว่า 11 เฮกเตอร์ 
พระราชวงัแห่งน้ีเป็นของกษตัริย ์ชาห์ หรือพระเจา้โมฮมัหมดั เรซา
ปาห์เลวี แห่งราชวงศป์าห์เลวี ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของอิหร่าน 
ซ่ึงใชเ้ป็นที่ประทบัร่วมกบัครอบครัว ก่อนที่จะถูกปฏิวติั  
โดยอะยาตุลเลาะห์โคไมนี   
 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  
พกัคา้งคืน ณ Espinas Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
 (โรงแรม 5 ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 
 



 

  DAY 3: กรุงเตหะรำน-เมืองอิสฟำฮำน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม           
เช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสฟำฮำน Isfahan ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม 
หมู่บ้ำนอบียำเนห์ Abyaneh Village (ระยะทาง 331 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ  4 ชัว่โมง)  
 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
น าท่านชมความสวยงามของ  หมู่บ้ำนอบียำเนห์ Abyaneh Village เป็นหมู่บา้น
โบราณตั้งอยูใ่นหุบเขาทางตอนกลางของเมืองคาชาน หมู่บา้นน้ีเป็นที่สนใจ
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอิหร่าน

และนักท่องเที่ยวจากทัว่โลก เน่ืองจากยงัมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบเดิมๆ ใชภ้าษาพาร์เทียน เป็นภาษาพดูในหมู่บา้น ผูห้ญิงจะใช้
ผา้คลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่
ส าคญัคือ บ้ำนทุกหลังจะถูกฉำบด้วยดินโคลน     สีแดง (เหมือน
อิฐเผาบา้นเรา) ผสมกับเศษของตน้มอลท์ (พืชที่ใช้หมักเบียร์) 
เหมือนกันไปหมดทุกหลัง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง ปัจจุบัน 
หมู่บา้นอบียาเน่ห์ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
2007ไดเ้วลาพอสมควร         

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่เดินทำงสู่ เมืองอิสฟำฮำน( ระยะทำง 166 กิโลเมตร 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.20 ช่ัวโมง)  
แวะเยี่ยมชมความสวยงามของ สะพำนคำจู Khaju Bridge ซ่ึงถูก
สร้างขึ้นได้อย่างสวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน 
ถูกสร้างตามค าสั่งของกษตัริยช์าห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกวา้ง 12 
เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อใชส้ าหรับขา้มแม่น ้ าซายนัเดห์ และ



 

ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขื่อนดว้ย เวลาช่วงพระอาทิตยก์  าลังจะตกดิน เป็นเวลาที่เหมาะยิง่ส าหรับการมาชม
สะพานแห่งน้ี เพราะจะมีการเปิดไฟประดบัประดาสวยงามมาก เป็นที่นิยมของคนในเมืองอิสฟาฮานที่จะมานัง่
พกัผอ่น ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ต่อดว้ย สะพานอลัลาห์เวอร์ดีข่าน หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  ซิโอ เซโปล Sio 
Sepol เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นในสมยักษตัริยช์าห์ อบับาส ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1599 สร้างแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1602 
เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาไดอ้ยา่งสวยงม เพื่อใชส้ าหรับขา้มแม่น ้ าซายนัเดห์ ตวัสะพานมีความกวา้ง 14 เมตร มี
ความยาวถึง 360 เมตร โดยที่ตลอดดา้นขา้งทั้งสองของสะพานแห่งน้ีจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและ
ฐานด้านล่างของสะพานนั้นได้ถูกสร้างเป็นส่วนโคง้ด้วยจ านวน 33 โคง้ เวลายามค ่าคืนนั้นจะเปิดไฟสว่าง
สวยงามเป็นอยา่งมาก 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม  
              พกัคา้งคืน ณ Abbasi Hotel หรือเทียบเท่า (โรงแรม 5 ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 

 
 

  DAY 4: เมืองอิสฟำฮำน 
เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม           
เช้า จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace 
หรือ วงั 40 เสา ซ่ึงความเป็นจริงแลว้มีเสาเพียง 20 เสาเท่านั้น แต่เม่ือมอง
ผ่านเขา้มาทางสระน ้ าหน้าพระราชวงั
จะเป็นเงาในน ้ าอีก 20 ตน้ พระราชวงั
แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดย
สถ าป นิ ก  ช่ื อ  ชี ค ห์  บ า ไ ฮ  ร อบ
พระราชวงัมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไม้ชู
ช่อสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิ โดยเฉพาะ

ดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระยา้ส่งกล่ินหอมน่าช่ืนใจ พระราชวงัแห่งน้ี
สร้างในสมยัชาฮ ์อบับาสที่ 2 แต่ไดมี้การออกแบบมาตั้งแต่สมยัชาฮอ์บับาส
ที่ 1 ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อให้เป็นที่พกัผ่อนของกษตัริยแ์ละบรรดานางสนม 
ต่อมาใชเ้ป็นที่ตอ้นรับอาคนัตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวงัแห่งน้ีมีสระ



 

น ้ าขนาดใหญ่อยูด่า้นหนา้ มีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร ชมการแกะสลกัลวดลายประตู หนา้ต่าง ภาพ
ฝาผนงั ปูนป้ัน ชมภาพวาดสีน ้ ามนัขนาดใหญ่ที่อยูภ่ายใตต้  าหนกั บอกเล่าเร่ืองราวราชส านกัและประวติัศาสตร์
การท าสงคราม ต่อดว้ยน าท่านชม วหิารแวง้ค ์Vank Church เป็นโบสถป์ระจ าชุมชนชาว อาร์เมเนีย ซ่ึงพกัอาศยั
อยูใ่นเขตนิวจุลฟาของเมือง อิสฟาฮาน นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธด๊อกซ์ เป็นอีกหน่ึงตวัอยา่ง ของคนต่าง
นิกาย ต่างศาสนา แต่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข และช้ีให้เห็นถึงความใจกวา้งของผูน้ าอิหร่านและ
ผูน้ าทางศาสนา ผูน้ าในการบริหารประเทศซ่ึงเป็นมุสลิม นิกายชีอ๊ะห์ ตวัโบสถส์ร้างระหวา่งปี 1606-1655 หาก
มองจากภายนอกจะเห็นโดมของโบสถ ์เหมือนเป็นโดมมสัยดิ แต่ถา้มองให้ดีมองให้ละเอียดจะเห็นไมก้างเขน
ขนาดเล็กปักอยูท่ี่โดม ใกล ้ๆ กบัตวัโบสถ์จะมีพิพิธภณัฑข์องชาวอาร์เมเนียน ซ่ึงจดัแสดงภาพเขียนของบุคคล
ส าคญัของชาวอาร์เมเนียนและแบ่งส่วนจดัแสดงวิวฒันาการ
เก่ียวกบัการพิมพใ์นอิหร่าน ซ่ึงชาวอาร์เมเนียนเป็นผูบุ้กเบิก 
และส่วนสุดทา้ยเป็นแผนที่ขนาดใหญ่จดัแสดงให้เห็นพื้นที่
สงัหาร ซ่ึงชาวอาร์เมเนียนที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ประเทศตุรกี ถูก
สงัหารหมู่คร้ังแลว้ คร่ังเล่า รวมจ านวนแลว้มากกว่า 500,000 
คน ซ่ึงพวกเขายงัพยายามเรียกร้องความยติุธรรมต่อชาวโลก
มาจนถึงทุกวนัน้ี แต่ก็ไร้การเหลียวแลจากองค์กรต่าง ๆ 
โบสถ์แห่งน้ียงัมีนาฬิกาที่มาจากประเทศไทยของเรา คร้ังใน
รัชสมยัของรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จเยอืนอิหร่านอีกดว้ย  
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น 



 

บ่ำย ไปลุยกันต่อที่ จตัุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan จตุัรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
รองจากจตัุรัสเทียนอนั    เหมิน มีความกวา้ง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเน้ือที่
ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจตุัรัสแดงในกรุงมอสโควถึ์ง 2 เท่า ในอดีตเป็น
สนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า จตุัรัสอิหม่าม Imam Square นับว่าเป็นอญัมณีแห่ง
โลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไวใ้นที่

เดียวกัน เช่น มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque เป็นสถาปัตยกรรมที่
ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมี
ยอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร  มสัยดิ
ชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque สร้างโดยชาห์ อับ
บาสที่ 1 เช่นเดียวกนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยดิส่วนพระองคแ์ละราชวงศ์
เ ท่ า นั้ น โ ด ย เ ฉพ า ะ ตัว โ ดม  ซ่ึ ง ถื อ ไ ด้ ว่ า ง ด ง า มที่ สุ ด ใน
ประเทศ พระราชวงัอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยของกษัตริยช์าห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมี
ทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตร
กรชั้นครูในสมยันั้น พระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นที่ประทบั
และรับรองแขกบา้นแขกเมือง พร้อมกนัน้ีชั้นบน สุดยงัตกแต่งเป็น
หอ้งส าหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี  
 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  
พกัคา้งคืน ณ Abbasi Hotel หรือเทียบเท่า (โรงแรม 5 ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 

 
  DAY 5: เมืองอิสฟำฮำน-เมืองชีรำซ 
เมืองชีราซ เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอนัดบั 6 ของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองหลวง ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง
ใตข้องประเทศ เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ขายในภูมิภาคมามากกว่า 1 พนัปี และยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงว่าเป็น
เมืองแห่งกวี วรรณกรรม ไวน์และดอกไม ้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ซีเมนต ์น ้ าตาล ปุ๋ ย ส่ิงทอ ผลิตภณัฑไ์ม ้งาน
โลหะ และพรม 



 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงไปยังเมืองชีรำซ (ระยะทาง 421 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  5 ชัว่โมง)          
เที่ยง  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น 

บ่ำย   เราจะไปลุยกนัที่ เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส  Persepolis แนะน าให้
ทุกท่านสวมรองเทา้ผา้ใบสวมใส่สบาย และควรเตรียมร่มกนัแดดไปดว้ย 
เพราะแดดค่อนขา้งจดั ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานคร
ที่ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ สร้างโดยกษตัริยด์าริ
อุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล  จนถึงรัชสมยัของดาริอุสที่ 3 
มหานครแห่งน้ีได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี  
ลกัษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนยก์ลางที่ประกอบไปดว้ยพระราชวงัต่าง 
ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซ่ึงเป็นที่เก็บทรัพยส์มบติั และส่ิงของมีค่า  ในปี 
ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งน้ีก็ถูกกองทพัของอเล็กซานเดอร์ 
มหาราช บุกเขา้ท าลายและเผาผลาญจนพินาศ คือร่องรอยความงดงามของ
ส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่ โอฬารตระการตา และต่อดว้ย สุสาน 4 กษัตริย์ Naqsh 
-E Rostam  เป็นหน่ึงในโบราณสถานที่งดงามและน่าท่ึงที่สุดของจักรวรรดิ 
Achaemenid ซ่ึงประกอบด้วยหลุมฝังศพขนาดมหึมา โดยมีสุสานขนาด
ใหญ่ส่ีแห่งที่ถูกตัดสูงลงไปในหน้าผา ส่ิง
เหล่านีม้ีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมเป็น
หลกั แต่อาคารมีแผงขนาดใหญ่เหนือประตู
ซ่ึงแต่ละส่วนมีเนื้อหาคล้ายกันมากโดยมี
รูปของกษตัริย์ที่พระเจ้าลงทุนอยู่เหนือโซน

ที่มีรูปป้ันขนาดเลก็เรียงเป็นแถวพร้อมด้วยทหารและเจ้าหน้าที่ 
ตัวเลขทั้งสามคลาสมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมาก ทางเข้าแต่
ละหลุมฝังศพเป็นศูนย์กลางของแต่ละข้างซ่ึงเปิดออกสู่ห้อง
ขนาดเล็กที่กษัตริย์นอนในโลงศพ  ไปต่อกันที่ สุสานฮาเฟซ 
Hafez tomb (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 



 

ชั่วโมง) เป็นสุสานที่สวยงามของกวีที่ยิ่งใหญ่ชาวเปอร์เซียช่ือ    ฮาฟิส ว่ากันว่าในบา้นชาว
อิหร่านทุกหลงัตอ้งมีหนงัสือบทกวีของท่านถูกสร้างขึ้นในสวนใน 1773 ในรัชสมยัของคาริม
ข่าน Zand Hāfezieh ตั้ งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ า Rudkhaneye Khoshk ตามฤดูกาลในสวน 
Musalla  และต่อดว้ย ที่ ป้อมคาริม ข่าน  Karim Khan Fort (ถ่ายรูปดา้นนอก) ป้อมน้ีคาริมข่าน
ไดส้ั่งให้สร้างไวเ้ป็นที่พกัอาศยัและเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานอยูท่ี่ใจกลางเมือง ออกแบบ
ใหมี้ลกัษณะเหมือนป้อม มีก าแพงลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น และไปชอ้ปกนัต่อที่...วากีลบาซาร์ Vakil 
Bazaar ไปเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลกัฝังโมเสคสินคา้ที่ท  าจากหนงั 
กระเป๋า หมวก ผา้ลูกไม ้ผลไมแ้หง้หลากหลายชนิด ฯลฯ 

 
เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  
พกัคา้งคืน ณ Shiraz Grand Hotal หรือเทียบเท่า (โรงแรม 5 ดาว มาตรฐาน ประเทศอิหร่าน) 
 
  DAY 6:  เมืองชีรำซ-เมืองเตหะรำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม           
พาทุกท่านไปเยี่ยมชม สุเหร่าสีชมพู Pink Mosque หรือ Na sir Al Molk 
Mosque เป็นสุเหร่าที่ส าคญัที่สุดของอิหร่านตอนใต ้ไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าที่
สวยมาก สร้างสรรค์โดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 
1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซ่ึงมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็น
สถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผูต้กแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ  
และต่อด้วย  สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซ่ึงเป็นสวนที่มี
ความสวยงามอีกแห่งของชีราช ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1879 และเรียบร้อย
ในปี ค.ศ.1886 เพื่อให้เป็นที่พ  านักของแขกต่างเมืองที่มาเยี่ยมเยอืน แต่
ต่อมาก็ไดก้ลายเป็นที่พกัของเจา้เมืองในราชวงศก์อจาร์ในอดีต ซ่ึงภายใน
ทางเขา้ได้ถูกตกแต่งดว้ยกระจกช้ินเล็กๆ ด้วยฝีมือที่สวยงาม และห้อง
ต่างๆที่อยูร่อบดา้นก็ไดมี้การตกแต่งดว้ยกระจกสีที่บานหน้าต่างอีกดว้ย 



 

ส่วนอีกด้านหน่ึงที่อยู่บริเวณขา้ง ๆกัน ยงัมีการตกแต่งภายใน และมีพิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ผึ้ งของ
บุคคลที่ส าคญัในอดีตของเปอร์เซีย  

 
 
12:00-13:30 เรำจะพำทุกท่ำนเดินทำงสู่เมืองเตหะรำน โดยสำย
กำรบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 1088  
    
 
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัต าหนัก Sa’Ad Abad Palace ใน
สถานที่น้ีประกอบไปดว้ย ต าหนักถึง 7 ต าหนักดว้ยกนั มีเน้ือที่กวา้ง

ใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ แต่ละที่ก็สวยงามตามท้องเร่ือง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  าหนักเขียวและต าหนักขาวในอดีต ต าหนัก
ขาว   White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย ์ชาร์ ปาห์ลาวี 
กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยก่อนถูกโคไมนีปฏิวติั และเป็นที่เก็บสะสม
ของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีช่ือเสียง เคร่ืองประดบั
ต่าง ๆ และเคร่ืองป้ันดินเผา และ ต าหนักเขียว  Green Palace ซ่ึง
สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรป โดยใชหิ้นอ่อนสีเขียว ภายใน
ประดบัดว้ย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอยา่งมาก 

จากนั้นน าท่านไปเที่ยวที่ สะพานทะเบียนอัต Tabiat Bridge เป็น
สะพานลอยที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงเตหะราน ไดรั้บการออกแบบโดย 
Leila Araghian ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง ของการ แข่งขัน ระดับทอ้งถ่ิน 
ส าหรับการออกแบบสะพานเพือ่ เช่ือมสวนสาธารณะสองแห่ง    ใน
ตอนเหนือของเตหะราน  
 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  



 

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

  DAY 7:  กรุงเตหะรำน-กรุงเทพมหำนคร 
เช้ำ  รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัโกเลสตาน Golestan 
Palace หรือ วงัสวนกุหลาบ วงัที่ตอ้งมา เป็นวงัเก่าแก่ยอ้นไปตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เ ม่ือคริสต์ศตวรรษที่  16  มี ร่องรอย
ส่ิงก่อสร้างที่หลงเหลืออยู ่คือ ป้อมสูง Citadel ที่เอาไวส้ าหรับส่อง
ดูขา้ศึก และสถานอาบน ้ าแบบเติร์ก ตวัอาคารเป็นแบบตะวนัตก ที่
ปรากฏให้เห็นในปัจจุบนันั้นมีการสร้างเพิ่มเติมเขา้มาสมยักษตัริย ์
ราชวงศ์รองสุดทา้ยของเปอร์เซีย คือ ราชวงศ์คาจาร์ กษตัริยน์ัส
เซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และ

ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม แลว้เกิดความประทบัจิตรประทบัใจจึงน าศิลปะยโุรป เขา้มา
ผสมกบัวถีิชีวติของชาวอิหร่าน ดงัเช่น ต าหนกัแบบ                 นีโอคลาสสิคของยโุรป จากนั้น
ไปชอ้ปป้ิง หาซ้ือของฝากของที่ระลึกไดต้ามอธัยาศยั เตหะราน บาร์ซาร์ Tehran Bazaar 

 
บ่ำย  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น   
16:00  ออกเดินทาง สู่ สนามบินระหวา่งทางมีบริการ snack box ส าหรับมือค ่า โบกมือ บา๊ย บาย 
21:45  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051 
 
DAY 8:  กรุงเทพมหำนคร 
07.50 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
อัตราค่าบริการ โปรแกรม ไฮไลท์ อิหร่าน 8 วัน   

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรอื เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ   59,900.- บาท    
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ  10,000.-          บาท    
เดก็ ต ่ากว่า 12 ปี (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  56,900.- บาท  



 

เดก็ อาย ุ7-12 ปี ไม่เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ  53,900.- บาท  
**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที ่
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 65) ** 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทราบก่อนการเดินทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะมีเป็นเตียงเสริมให้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ         
ขอแนะน าใหน้กัท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเทีย่วมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นกัท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนั
เดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัชัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)       
 
อัตราค่าบริการนีร้วมถึง 
ตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบิน มาฮาน แอร์  (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/
ท่าน)  
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน 
ค่าวซ่ีา ประเทศอิหร่าน (เอกสารทีใ่ช ้รูปถ่าย 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว 2 รูป, พาสปอรต์ตวัจรงิ, ส าเนาทะเบียนบา้น
, เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได,้ ในกรณีทีท่่านท างานใหส้แกนนามบตัร) 
ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกิน 85 ปี) 
ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, มีน  า้ดืม่บรกิาร 
ค่าพาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบุ 
มีเจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 
ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครือ่งดืม่มินบิาร ์และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิ่น, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์คนไทย, คนขบัรถ, พนกังานบริการ ทา่นละ 80 ดอลลาร์ ตลอดการเดนิทาง 

ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 



 

ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาของชาวต่างชาต ิ
ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทาง กรณีเกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมั / ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมน า้มนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึน้) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และ ค่าอาหารที่ส ั่งมา
นอกเหนอืจากทางเมนอูาหารทีท่างบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการจองทัวร์ โปรแกรม อิหร่าน อายะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว 8 วนั 
การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ภายใน 25 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
 
กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อิหร่าน อายะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว 8 วนั 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 40 วนั  คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

(ยกเวน้ค่าวีซ่าทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบินทีอ่อกล่วงหนา้ และกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง
วันหยุดเทศกาล เช่น สงกรานต์, วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดเดือน
กรกฎาคม, วนัหยุดเดือน ตุลาคม เนือ่งจากตอ้งช าระค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง 
หรือโดยการช าระผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืน
เงนิได)้ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% 
ยกเลกิการเดนิทาง 1-24 วนั เก็บเตม็จ านวนของราคาทวัร ์100% 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให  ้           

ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลง
รายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยุดงาน  การ



 

ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึงและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรียกรอ้งเงินคืนในกรณีทีท่่านปฏิเสธหรือสละสทิธิ์ ในการใชบ้ริการทีท่างทวัร์จัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการ
ตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมือง  

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เมือ่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไม่
อาจแก้ไขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
ฯลฯ 
 
ตั๋วเครือ่งบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ โดยสายการบินเป็นผูก้ าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ผู ้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้(ในกรณีทีต่ ั๋วเครือ่งบินสามารถท าการ Refund 
ไดเ้ท่านัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอ
ค ายนืยนัว่าทวัร์น ัน้ๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจาก
พนกังานแล้วทัวร์น ัน้ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 



 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมี
ความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กั
แบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เครือ่งปรบัอากาศที่
มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

 ในกรณีทีม่ีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เครือ่งบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนดิ ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึน้เครือ่งบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาด

ตะไบเลบ็เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครัง้โดยจะอนญุาตใหถ้ือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้
ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการ
บินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวนัเดินทางเทีย่วบินจึงสามารถน าขึน้
เครือ่งไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบินคอื 20-30กิโลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึน้กบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบินทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หากน า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าทีส่ายการ
บินก าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตใหน้  าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมีน  า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมี
ความกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 



 

 ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตราฐานได้ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความ
รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน า้หนกัสว่นทีเ่กิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 
(Hand carry) 

 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทกุชนดิ ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครือ่ง  
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยู่ใน

ความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกันภยัการเดินทางที่บริษัททวัร์ไดจ้ัดท าให้ลูกคา้จะไม่
ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหาย
ใหท่้าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน้ นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้ท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ 
เพราะหากเกิดการสญูหาย ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยค่าเสยีหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายให้
ท่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 

 
 

 
 


