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อหิร่าน - อาณาจักรเปอร์เช่ียน 
 

คร้ังหน่ึงในอดีต ในยคุของอเล็กซานเดอร์มหาราช แห่งมาซิโดเนีย เม่ือประมาณศตวรรษที่ 4 ก่อน 
คริสตกาลและก่อนหนา้นั้น  มหาอ านาจอีกชาติหน่ึงของเอเชียที่มีอ  านาจขึ้นมาเทียบเท่ากบับรรดานครรัฐของกรีก ก็
คือ อาณาจกัรเปอร์เช่ียน 

อาณาจกัรเปอร์เช่ียนรุ่งเรืองมานานหลายยคุ  ตั้งแต่สมยัราชวงศ ์อะเคเมเนียน ที่มีบุคคลส าคญัๆ เช่น พระเจา้
ไซรัสมหาราช  พระเจา้แคมไบซิส ที่ 2  และกม็าถึงพระเจา้ดาริอุส ที่ 1 ซ่ึงเปิดหนา้ประวติัศาสตร์ใหม่ของอาณาจกัร
เปอร์เช่ียนดว้ยการยกทพับุกกรีซ  

ปี 334 ก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราชน ากองทพัมาซิโดเนีย บุกตะลุยเขา้ไปจนถึงเปอร์เชีย  กษตัริย ์
ดาริอุสแห่งเปอร์เชียตอ้งหนีกระเจิดกระเจิงและถูกสงัหารในที่สุด  เป็นการจบส้ินของราชวงศอ์ะเคเมเนียนลง 

หลงัจากนั้นก็มาถึงราชวงศเ์ซลิวสิดส์ ซ่ึงเป็นอดีตนายพลคนส าคญัของอเล็กซานเดอร์มหาราช  แลว้ก็มาถึง
ราชวงศพ์าร์เธียน  ซาสซาเนียน  ก่อนจะมาถึงยคุอิสลามในที่สุด 

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  และการผสมผสานแห่งอารยธรรมหลายชั้น  ท  าใหอ้าณาจกัรเปอร์เช่ียน ซ่ึงก็คือ
ประเทศอิหร่านในปัจจุบนัน้ี  มีความน่าสนใจมาก  ยงัไม่นบัรวมความสวยงามของทศันียภาพและส่ิงก่อสร้างยคุ
หลงั  ซ่ึงจะท าใหภ้าพของอิหร่านในจินตนาการของท่านเปล่ียนไป 

บริษทัฯ มีความภูมิใจขอน าท่านเดินทางยอ้นอดีตของอาณาจกัรที่เคยยิง่ใหญ่ในอดีต  ที่มีช่ือวา่ อาณาจกัร
เปอร์เช่ียน  ในแบบฉบบัของ “ทวัร์ศิลปวฒันธรรม” 
 

ก าหนดการเดนิทาง 11 – 19  กมุภาพนัธ์  2562 
 

วนัแรกของการเดนิทาง วนัจนัทร์ที ่11 กมุภาพนัธ์ 2562 กรุงเทพ 
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18.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการการ์ตา้ แอร์เวย ์ ROW Q (ใช้ประตูทางเข้าอาคาร
หมายเลข  8  )  

21.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 835 สู่โดฮา (DOHA) ประเทศการ์ตา (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง  
55  นาที) 

00.50 น. ถึงสนามบินโดฮา รอเปล่ียนเคร่ืองบิน     

วนัทีส่องของการเดนิทาง วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562  โดฮา - ชีราซ  
01.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR476  สู่เมืองชีราซ (SHIRAZ) อดีตเมืองหลวงเก่าของหลายราชวงศ ์ 

ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัซาร์ส (FARS) เป็นเมืองตน้ก าเนิดและอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สุดของ
ชาวเปอร์เซียโบราณ   

03.35 น. ถึงซีราซ  น าเขา้ที่พกั โรงแรม ZANDIYEH หรือระดับเดียวกนั  5 ดาว  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านชม  สุเหร่า นาสิร์ อัล มุลค์ (NASIR AL-

MOLK MOSQUE)  ซ่ึงเป็นสุเหร่าที่สร้างในปี 
ค.ศ. 1876  ตรงกับสมัยของราชวงศ์ คาจา 
(QAJAR DYNASTY) เพื่อให้คนชั้นสูงในสงัคม
ไวใ้ช้งานเท่านั้ น  เป็นสุเหร่าที่ออกมาแบบได้
สวยงาม  ที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นการใช้กระจก
สีมาช่วยในการประดบัประดาที่ผนงัก าแพง  ยาม
ที่แสงอาทิตยส์าดส่องเขา้มาในสุเหร่า  แสงจะ
ส่องผา่นกระจกสีเหล่าน้ีมีแสงสีมากมายหลายชนิดสวยงามมาก  หากชมที่ไหนไม่ไดอี้กแลว้   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมสุสานกวีฮาเฟซ (HAFEZ  POET  TOMB)  นักประพนัธ์ที่มีช่ือเสียงชาวอิหร่าน  มีชีวิตอยูใ่น

ระหวา่งปี ค.ศ.1324-1391  ชม ป้อมการิมข่าน (KARIM KHAN CITADEL) สร้างโดยการิม ข่าน
ผูก่้อตั้งราชวงศแ์ซนด์ (ZAND DYNASTY)  เพื่อใชเ้ป็นที่พกัอาศยัและศูนยก์ลางการบริหารงาน
ในเมือง  โดยมีก าแพงล้อมรอบทั้ งส่ีด้าน  มี
ลักษณะคล้ายป้อมปราการบนพื้นที่  12,800 
ตารางเมตร  ภายในประดับตกแต่งด้วยตน้ไม้
นานาชนิดก่อให้เกิดความร่มร่ืนงดงาม  จากนั้น
เชิญท่านอิสระกับการชมสินค้าในตลาดพื้นเมือง
วากีลบาซาร์  (VAKIL BAZAAR) ซ่ึงจะมีร้านคา้
ตั้งอยูร่ะหว่างทางเดินทั้ง 2 ดา้น  บริเวณภายใน
จะถูกออกแบบอยา่งงดงามตามแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย  ทางเดินที่ต่อเน่ืองกนัและ
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ผสมกบัความสูงของเพดานจะท าให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  นอกจากนั้นแสงสว่างยงัส่องเขา้มา
ไดง่้าย  ภายในจะมีสินคา้หลายอยา่งรวมทั้งเคร่ืองเทศต่าง ๆ มากมาย  และสินคา้ของที่ระลึก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า 

 น าเขา้ที่พกั โรงแรม ZANDIYEH หรือระดับเดียวกัน  5 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง วนัพุธที ่13 กมุภาพนัธ์ 2562  ชีราซ - เปอร์เซโปลสิ – อสีฟาฮาน 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส  (PARSEPOLIS) ที่สร้างโดยพระเจา้ดาริอุส มหาราช  

(DARIUS I) เม่ือประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลและถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 
200 ปี  ต่อมาในปี 331 ก่อนคริสตกาลเปอร์เซโปลิส ถูกท าลายลงโดยกองทพัของพระเจา้อเล็กซาน
เดอร์มหาราช กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งมาซิโดเนีย  ปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก  จากนั้นชมสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นสุสานที่ฝังศพของกษตัริย ์4 
องค ์ที่ เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลกับนผาหิน และที่
ส าคญัเป็นสุสานของกษตัริยด์าริอุสที่ 1 และกษตัริยอ์งคต่์อ ๆ มาอีก 3 พระองค ์ซ่ึงเคยปกครอง
นครเปอร์เซโพลิสมาก่อน 

 
 
 
 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางสู่เมืองอีสฟาฮาน (ISFAHAN)  อดีตเมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงศ ์ศอฟาวียะฮใ์นตอนตน้

ของศตวรรษที่ 17  ในสมยัดงักล่าวอีสฟาฮานมีความมัง่คัง่และเจริญสูงสุดในเกือบจะทุกดา้น  ไม่
วา่จะเป็นดา้นหตัถกรรม  อุตสาหกรรม  การคา้  และเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมของอาณาจกัร
เปอร์เซีย  น าเข้าที่พักโรงแรม KOWSAR  หรือระดบัเดียวกนั 5 ดาว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมที่พกั 
 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง วนัพฤหัสบดทีี ่14 กมุภาพนัธ์ 2562  อสีฟาฮาน 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ในเมืองอีสฟาฮาน  หรือที่เรารู้จักกันในนามของ ฟลอเรนซ์

ตะวนัออก  ชมพระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์ (HASHT BEHESHT PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1660  
ในสมยัของกษตัริยช์าห์สุไลมาน  ห้องต่างๆ ไดถู้กตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยลวดลายการแกะสลกั
บนปูนปาสเตอร์  ต่อมาในสมยัของราชวงศก์อจาร์ ฟาทห์ อาลี ชาห์ ไดใ้ชเ้ป็นที่พกัของนางสนมที่

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=M6r25QKL08sVDM&tbnid=xOSCbxe3s_DjzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.payvand.com/news/09/jan/1051.html&ei=W33BUZWkBc_orQeQr4CgCw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNFHb8KPmApMPjnDhYbKOMsPjrgxUQ&ust=1371721349580116
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โปรดปรานมากที่สุด 8 คน  จนได้ช่ือว่า พระราชวงัแห่งสวรรคช์ั้นแปด (EIGHT PARADISES 
PALACE) 

12.00 น. รับประทานทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม สุเหร่า จาเมห์  แห่ง อีสฟาฮาน  (JAME MOSQUE)  สุเหร่าแห่งน้ีถือวา่เป็นสุเหร่าที่ยิง่ใหญ่

มากของเมืองอีสฟาฮาน  ผ่านการสร้าง  ต่อเติม และเสริมแต่งหลายยคุหลายสมยัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
771 จนถึงปัจจุบนั  องคก์ารยเูนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.2012  ชมหอคอยนกพิราบ (PIGEON 
TOWER) ที่มีอายุมากกว่า 200 ปีมาแล้ว  ภายในแบ่งเป็น
ช่องเล็กๆ ขนาดพอดีตวันก  มีทั้งหมด 1000 ช่อง  หอคอยน้ี
มีไวเ้พือ่อะไร ?  ตอ้งลองไปฟังกนั... 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมที่พกั 
 พักโรงแรม KOWSAR  หรือระดบัเดียวกนั 5 ดาว  
 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง วนัศุกร์ที ่15 กมุภาพนัธ์ 2562 อสิฟาฮาน 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านชมเมืองอีสฟาฮานต่อ  ชมจัตุรัสอิหม่าม หรือ จัตุรัสนัคชิญะฮาน (NAGHSH-E-JAHAN 

SQUARE) ซ่ึงถือเป็นศูนยก์ลางเมืองที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมช้ินเอก  ในอดีตใชเ้ป็นสถานที่
แข่งขันโปโล  ล้อมรอบด้วยอาคาร 2 ชั้นที่
ปัจจุบนักลายเป็นร้านคา้มากมาย  ชม สะพาน
คา จู   (THE  KHAJU  BRIDGE)  สร้างใน
ศตวรรษ   ที่  17  โดยชาห์อับบาสที่ 1  เป็น
สะพานสองชั้นขนาดใหญ่ขา้มแม่น ้ าซายาน
เด ห์ รูด  (ZAYANDEH-ROOD) ตรงกลา ง
สะพานเป็นพลบัพลาที่ประทบั  ชั้นล่างท าเป็น
ขั้นๆ  ส าหรับให้ประชาชนมานั่งพกัผอ่น  ชม 
โบสถ์แวงค์  (VANK  CATHEDRAL  CHURCH) ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์อาร์เมเนียน 
(ARMENIAN)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655  เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะเปอร์เซียและยุโรป  
ภายในจดัเป็นพพิธิภณัฑเ์ก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=jame+mosque+isfahan&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ub1Nb40Y_v9uNM&tbnid=O6D1FlyOBUqWcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/groups/worldwidewandering/discuss/72157594306717299/page2/&ei=LX7BUfyPFcKxrge80YDwCQ&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNEFPUOpIvgducDyDwqa7QrzsKaHew&ust=1371721628395376
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บ่าย ชม พระราชวังเสา 40 ต้นหรือพระราชวังซีเฮล โซตูน (CHEHEL-SOTUN (40 COLUMN) 
PALACE) ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้ น  แต่เงาสะท้อนในสระน ้ าหน้า  
พระราชวงัท าให้ชาวเปอร์เซียนบัได ้40 ตน้  อีกทั้งเลข 40 เป็นสญัลกัษณ์ของความเคารพและการ
ยกยอ่ง  สร้างในสมยัพระเจา้ชาห์ อบับาสที่ 2 ราวกลางศตวรรษที่ 17  ปัจจุบนั ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์
ภาพสีน ้ า  สีน ้ ามนั และเคร่ืองเซรามิค  สุเหร่าอิหม่าม  (IMAM  MOSQUE)  สร้างในปี ค.ศ.1612  
โดยชาห์ อมับาส  งดงามดว้ยศิลปะแบบเฉพาะของชาวเปอร์เซีย  ประดบัตกแต่งดว้ยโมเสกสีฟ้า
สลบัเหลืองงดงามยิง่  ชม สุเหร่า ชีค ลอทฟอลลาห์ (SHEIKH  LOTFOLLAH  MOSQUE)   

 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชวังอาลี คาปู (ALI  GHAPOU  PALACE)  พระราชวงั 6 ชั้น  ที่ประทบัส่วนพระองคข์อง
กษตัริยช์าฮอ์บับาส  ดา้นในเป็นพลบัพลาที่ประทบัส าหรับชมกีฬา  หรือเทศกาลต่างๆ  เคยใชเ้ป็น
ที่ตอ้นรับทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ  และใชเ้ป็นเรือนรับรองของรัฐบาล  แต่ละชั้นตกแต่งดว้ย
ภาพจิตรกรรมชั้นครูของอีสฟาฮาน  จากน้ันมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือของฝาก
ทางบ้านตามอัธยาศัยในบริเวณตลาดพื้นเมืองของอีสฟาฮาน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 พักโรงแรม KOWSAR  หรือระดบัเดียวกนั 5 ดาว  

 
วนัทีห่กของการเดนิทาง วนัเสาร์ที ่16 กมุภาพนัธ์ 2562 อสีฟาฮาน – เตหะราน 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

เชา้ เดินทางกลับเตหะราน  ระหว่างทางแวะชม หมู่บ้านอับบี
ยาเนห์ (ABYANEH) หมู่บา้นโบราณที่ ตั้งอยู่ในหุบเขา
ตอนกลางของเมืองคาซาน  เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ที่ใชอิ้ฐดิน
ดิบเป็นวสัดุในการก่อสร้าง  ยงัมีวถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบ
ดั้ งเดิม  โดยหญิงสาวจะใช้ผา้คลุมศีรษะเป็นลวดลาย
ดอกไม ้ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและใชภ้าษาปาเธียนเป็น
ภาษาพดูกนัในหมู่บา้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UX5y9DZG_VfpmM&tbnid=7GdPrULtITzBGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wikitravel.org/mobile/wiki/en/index.php?title=Isfahan&oldid=2097451&ei=4EKNU6DtL9WGuATuqYCoCQ&bvm=bv.68191837,d.dGI&psig=AFQjCNFvay83GVXZ12nu1PZMZmqd6GxmxA&ust=1401853011189375
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคาซาน (KASHAN)  โอเอซีสขนาดใหญ่ที่

อุดมสมบูรณ์และมีช่ือเสียงในด้านผลิตภัณฑ์เซรามิค  
โรงงานทอผา้ไหม  และน ้ า  น าท่านชมความอุดมสมบูรณ์
ของพรรณไมน้านาชนิดใน สวนฟิน (FIN GARDEN) ซ่ึง
ในอดีตเป็นสวนของกษตัริยบ์กัหเอชาห์ที่ทรงสร้างขึ้ น  
ชมสวนกุหลาบอันตระการตา  ที่ปลูกไวเ้พื่อน ามากลั่น
เป็นน ้ าหอมส าหรับส่งออก  จากนั้ นเดินทางต่อสู่กรุง
เตหะราน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า 
 หลงัจากนั้นน าเขา้ที่พกัโรงแรม ESPINAS หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง วนัอาทติย์ที ่17 กมุภาพนัธ์ 2562  เตหะราน 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าชมกรุงเตหะราน  เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงประมาณ 1,100 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล  

ภายในเมืองจะมีน ้ าจากภูเขาไหลเป็นล าธารสายเล็ก ๆ และยงัใชส้ าหรับเป็นน ้ าหล่อเล้ียงตน้ไม้ให้
ความร่มร่ืนสองขา้งทางอีกดว้ย ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATIONAL  MUSEUM)  แหล่ง
รวบรวมงานโบราณคดีที่ขดุคน้ไดจ้ากทัว่ประเทศ  และแสดงถึงวิวฒันาการก่อนและหลงัการเขา้
มาของศาสนาอิสลามในดินแดนเปอร์เซีย  ชมพระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE)  
หรือพระราชวงัสวนกุหลาบ  ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัเก่าของอิหร่าน  สร้างในสมัยราชวงศ์  
ซาฟาวดิ  เม่ือคริสตศ์ตวรรษที่ 16  ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ ต่อมาในสมยักษตัริยน์สัเซอร์ อลัดิน 
ชาห์ ซ่ึงเป็นกษตัริยร์าชวงศสุ์ดทา้ย  ไดส้ร้างอาคารแบบตะวนัตกเพิม่ขึ้น  พระราชวงัแห่งน้ีมีความ
งดงามมากจนองคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007   

 

     
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติ   (THE  NATIONAL  JEWELS  MUSEUM)  สถานที่ เก็บ

รวบรวมเพชรและอญัมณีต่างๆ ของพระมหากษตัริยแ์ละราชวงศใ์นอดีต เช่น เพชรแสงสวา่งแห่ง  
ทอ้งทะเล (SEA OF LIGHT)  เพชรสีชมพูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (182 กะรัต)  มงกุฎที่ใชใ้น
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พระราชพิธีราชาภิเษก  ลูกโลกที่ประดบัดว้ยเพชรและอญัมณีต่าง ๆ ซ่ึงมีน ้ าหนักกว่า 80 ปอนด์  
บลัลงักย์งูทองซ่ึงประดบัดว้ยเพชรกวา่ 26,000 ช้ิน   

 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
. หลงัจากนั้นน าเขา้ที่พกั โรงแรม ESPINAS หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง วนัจนัทร์ที ่18 กมุภาพนัธ์ 2562  เตหะราน – กรุงเทพ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

เชา้ ชมพระราชวังเนียวาราน (NIAVARAN PALACE) ทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน สร้างใน  
สมยัราชวงศป์าเลห์วี  ภายในตกแต่งแบบยโุรป  ใชส้ าหรับเป็นที่ประทบัในฤดูร้อน  ต่อมาภายหลงั
การปฏิวตัิไดเ้ปล่ียนมาเป็นพพิธิภณัฑ ์  ผ่านชม หอคอยมิลาด (MILAD TOWER)  ศูนยก์ลาง
โทรคมนาคมต่างๆ  ภายในมีทั้งศูนยอ์าหาร  ร้านคา้ต่างๆ มากมาย  จากการจดัอนัดบัหอคอยที่สูง
ที่สุดในโลกเม่ือปี 2013  หอคอยมิลาดมีความสูง 435 เมตร  นบัวา่งสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์พรม (CARPET  MUSEUM) หตัถกรรมพื้นเมืองที่มีช่ือเสียงที่สุดของอิหร่าน  คือ

พรมเปอร์เซีย  เป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยใชฝี้มือและความช านาญเป็นพิเศษในการนัง่มดัปมทีละปม
จนกลายมาเป็นช้ินงานที่งดงาม  ส่วนใหญ่ของพรมจะยอ้มสีที่ได้จากธรรมชาติ  งดงามด้วย
ลวดลายต่างๆ ไม่ซ ้ าแบบกนั   

17.00 น. เดินทางสู่สนามบินอิหม่ามโคไมนี 
22.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 499  ออกจากสนามบินอิหม่ามโคไมนี (IMAM  KHOMEINI)  กรุง

เตหะราน  

วนัทีเ่ก้าของการเดนิทาง วนัองัคารที ่19 กมุภาพนัธ์ 2562  กรุงเทพ 
00.30 น. ถึงสนามบินโดฮา  รอเปล่ียนเคร่ืองบิน   
01.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 834 กลับกรุงเทพมหานคร  (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 25 นาที) 
12.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

---------------------------------------------------- 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=jewely%2Bmusuem%2Bin%2Btehran&source=images&cd=&cad=rja&docid=l4DAZ4VLCQXaqM&tbnid=TvGp9UOVVMjxWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thewanderingscot.com/archives/2285&ei=L4LBUfWhOs2ErAf8-4HwDA&psig=AFQjCNGrUSNkVHrJBDjpBFR9LEtMLG5zDQ&ust=1371722651024044
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อัตราค่าบริการ จ านวนผู้เดนิทางผู้ใหญ่ในกรุ๊ป 10  - 14 ท่าน   

ผูใ้หญ่ท่านละ   98,500   บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี ท่านละ   79,000   บาท  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง) 
 จ านวนผู้เดนิทางผู้ใหญ่ในกรุ๊ป 15 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่ท่านละ   91,000 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี ท่านละ   73,000 บาท  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง) 

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 17,000   บาท 
*** ในกรณทีี่ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน QR หักคืน 24,000  บาท *** 
 

อัตรานี้รวม  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ-ชีราช ,  เตหะราน-กรุงเทพ โดยสายการการ์ตา้แอร์เวย ์ชั้นประหยดั 
 ค่าที่พกัโรงแรมต่าง ๆ ระดบั 5 ดาว ตามที่ระบุไวใ้นรายการ จ านวน 7 คืน 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตลอดการเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศอิหร่าน  (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)  
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญจากประเทศไทยน าชมตลอดรายการ  
 ค่าทิปทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นทิปไกด ์ ทิปคนขบัรถ  ทิปบ๋อยโรงแรม และ ร้านอาหาร  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากที่ระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินจากที่สายการบินก าหนดทา่นละ 30 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอญิตรงกับวนัหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลที่
เปลี่ยนแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณทีี่ไม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์
ของท่านเป็นส าคญั   
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*** ในกรณทีี่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการท่องเทีย่วต้อง
เสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงทีอ่ยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

เอกสารที่ใช้ในการขอวซ่ีาประเทศอหิร่าน   
1. หนงัสือเดินทาง มีอายเุหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  และมีหนา้วา่งเหลืออยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายสี พื้นหลงัขาว ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ  านวน 2 รูป  หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ (รูปเหมือนกับท า 

วีซ่ายุโรป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
3. ในกรณีที่ผูเ้ดินทางเป็นเด็ก  ขอส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
4. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลส่วนตวั 1 ชุด  ซ่ึงบริษทัฯ จะส่งใหท้่านหลงัจากที่มีการจองทวัร์เรียบร้อยแลว้ 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปสรุปออกเดินทาง พร้อมส่งส าเนาหนงัสือ

เดินทาง 
2. ค่าเดินทางส่วนท่ีเหลือ  ช าระภายใน 20 วนัก่อนเดินทาง  

F 


