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อาศรมศลิป์ สญัจร 
 

อหิรา่น 

อูอ่ารยธรรมผสมผสาน 

ตน้สายธารแหง่การไหลเลือ่นของบรรดาจกัรวรรดน้ิอยใหญ่ 

ณ… 

…ผนืแผ่นดนิไม่เล็กไม่ใหญ ่ โยงใยอยู่กบัน่านน้ํา ทะเลสาบแคสเปียน และ อา่ว
เปอรเ์ซยี ทะเลอาหรบั ทีร่องรบัดนิแดนของประเทศอหิรา่นปัจจบุนันี ้  ในอดตีไดฟู้มฟัก
อารยธรรมตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ืองมายาวนานกว่า 7,000 ปี โดยมไิดเ้คยขาดสายธารลงเลย 
อาณาจกัรแลว้อาณาจกัรเลา่ ตา่งชงิชยักนัเพือ่สทิธิใ์นการปกครองดนิแดนแห่งนี ้ เกดิเป็น
อํานาจแห่งภมูริฐัศาสตรท์ีเ่ขม้ขน้สดุประมาณแหง่หน่ึง่ในโลก... 

สมัผสับรรยากาศ แหง่สสีนัอนัหลากหลาย ทัง้สสีนัแห่งภมูทิศันข์องเมอืงตา่ง ๆทีต่ ัง้
อยู่ตามภมูปิระเทศในลกัษณะตา่ง ๆ และสสีนัทางความรูส้กึของพลงัดนัทีแ่ฝงเรน้อยู่ในภมูิ
ทศันว์ฒันธรรม ทีอ่บรํา่ดว้ยเสน่หแ์หง่ความงามอนัน่าพศิวงทีเ่รยีงรอ้ยกนัเป็นสายธารแหง่
นิเวศนป์ระวตัศิาสตรอ์นัยาวไกล เป็นสสีนัอนังอกงามมาจากอทิธพิลอารยธรรมตะวนัตก
บนรากฐานแหง่อารยธรรมตะวนัออก ทีผ่่านการแลกเปลีย่น หยบิยมื และสง่ตอ่ความคดิ 
ศลิปะ และนวตักรรม ทีทํ่าใหฉ้ายา “จดุบรรจบของอารยธรรม” คูค่วรกบัดนิแดนแหง่ทีร่าบ
สงูอหิรา่นแหง่นีม้ากกว่าสถานทีใ่ด ๆ 

 
 

 

 

 

 

นําทา่นทอ่งเทีย่วโดย คณุววิ ดรีตันา 
ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นศลิปวฒัธรรม สถาบนัอาศรมศลิป์ 
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Color of Persia : Culture of Iran 

11 วนั 9 คนื 

11 – 21 ก.พ. 2561 

TEHRAN – SHIRAZ – PERSEPOLIS – ABAKUH – PERSAGAD 
YAZD – MEYBOD – ESFAHAN – KASHAN – QOM 

 

วนัอาทติยท์ี ่11 กมุภาพนัธ ์2561 

BANGKOK – TEHRAN 

12.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยาน สวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D16-19 สายการ
บนิไทย  

15.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG 527  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม. 25 นาท ี

19.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยาน Imam Khomeini International Airport 
(IKA) (เวลาทีอ่หิรา่นจะชา้กวา่ไทย 3 ช ัว่โมงคร ึง่)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืง และ  รบัประทานอาหารคํา่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ในกรงุเตหะราน ซึง่ต ัง้อยู่หา่งออกไปจากท่าอากาศ
ยานประมาณ 60 กม. 

  ทีพ่กัโรงแรม TEHRAN:ESPINAS 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัจนัทรท์ี ่12 กมุภาพนัธ ์2561 

TEHRAN – SHIRAZ 

ทําความคุน้เคยกบัโฉมหนา้ของอหิรา่นสมยัใหม่ ดว้ยการเทีย่วชม
มหานคร TEHRAN เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐัอสิลามอหิรา่น 
ศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ศาสนา การศกึษา ฯลฯ 

 

09.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมทีพ่กัแลว้ เดนิทางเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
สถานแหง่ชาตอิหิรา่น (National Museum of Iran) ทีไ่ดร้บัการยกย่อง
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ลงมา ทีป่ระดบัประดาตกแตง่ดว้ยอญัมณีลํา้คา่ หลากหลาย มากมาย 
ยนืยนัในความเป็นราชนัยเ์หนือปวงราชนัยท์ ัง้หลายในพภิพ  
หลงัจากน้ันออกเดนิทางมาผ่านชมหอคอย Azadi Tower และ หอคอย 
Milad Tower สญัลกัษณข์องมหานคร TEHRAN  

17.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ 

20.10 น. เดนิทางออกจากกรงุเตหะราน โดยสายการบนิในประเทศ มุ่งหนา้สูเ่มอืง “ชี
ราซ” (Shiraz) ระยะทาง 900 กม. ใชเ้วลาเดนิทางราว 1 ชม. 25 นาท ี

21.30 น. เดนิทางถงึเมอืง ชรีาซ หน่ึงในเมอืงโบราณของจกัรวรรดเิปอรเ์ซยี  

นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม SHIRAZ: CHAMRAN 5*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัองัคารที ่13 กมุภาพนัธ ์2561 

SHIRAZ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมทีพ่กั 

09.00 น. เทีย่วชมเมอืง “ชรีาซ” 

Shiraz เป็นหน่ึงในเมอืงโบราณของจกัรวรรดเิปอรเ์ซยี ทีเ่ป็น
จดุหมายปลายทางของผูค้นในโลกโบราณมาจนถงึการท่องเทีย่วของอหิรา่น
ในปัจจบุนั เกอืบ 4,000 ปีอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตศ่ลิาจารกึทีพ่บในยุค “อลีาม” 
มาจนถงึความเจรญิทางศลิปวทิยาการสงูสดุในกลางครสิตศตวรรษที ่ 13-
14 “ชรีาซ” เต็มไปดว้ยนักปราชญแ์ละมหากวเีอก ทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของ
อหิรา่นในราชวงศ ์“ซานด”์ ในชว่งเวลาระหวา่งค.ศ. 1750 – 1800 อกีดว้ย 
นอกจากน้ัน “ชรีาซ” ยงัเป็นแหลง่ผลติเหลา้องุ่นแดงทีม่ชี ือ่กอ้งโลกดว้ย
เชน่กนั 

เขา้ชมมสัยดิ “นาซรี ์ โอล มอลค์” (Nasir-ol-Molk) ทีรู่จ้กักนัใน
นาม “สเุหรา่สชีมพู” ถอืเป็นอกีสถานทีห่น่ึงในอหิรา่นทีถ่กูถา่ยรปูมากทีส่ดุ 
ทําใหส้เุหรา่หลงันี ้ เปรยีบเสมอืนเป็นหน่ึงในเอกลกัษณท์างการทอ่งเทีย่วที่

โดดเดน่ทีส่ดุของ “ชรีาซ” และของ อหิรา่น 
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ซอก ซอย ทีค่อ่นขา้งแคบและสลบัซบัซอ้น เน่ืองจาก “ยาซด์” เป็นเมอืงชาย
ขอบของทะเลทราย ผูค้นจงึสรา้งบา้นเรอืนตดิกนัหนาแน่นเพือ่สรา้งรม่เงา
ใหแ้กก่นั และเป็นการกนัพายุฝุ่นทีม่าจากทะเลทรายไปในตวั Yazd ยงัทํา
ชือ่เสยีงไวม้ากในเร ือ่งของการเป็นแหลง่ผลติสนิคา้แพรพรรณ ผา้ไหม ผา้
ทอมอื และพรมทีม่ชี ือ่เสยีงที ่ Marcopolo เคยบนัทกึถงึเมอืงนีไ้วม้ากมาย
วา่... “น่ีคอืเมอืงทีง่ามสงา่ และการคา้เฟ่ืองฟูมาก ชาวเมอืงมอีาชพีทอผา้
ไหมชนิดพเิศษเรยีกวา่ “ยาซด์”ี (Yazdi) ซึง่เหลา่พ่อคา้จะขนยา้ยไปขาย
ตามทีต่า่ง ๆ...”  

18.00 น. เขา้สูท่ีพ่กั รบัประทานอาหารคํ่า พกัผ่อน 

ทีพ่กัโรงแรม  YAZD: DAD 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัศกุรท์ี ่16 กมุภาพนัธ ์2561 

YAZD – MEYBOD - ESFAHAN 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางยงัเมอืง “เมยบ์อด” (Meybod) เมอืงสถานีทางการคา้ ทีส่ําคญั
ทีต่ ัง้อยู่บนเสน้ทางทางการคา้ระหว่าง Yazd – Isfahan ระยะทาง 60 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.  

09.30 น. เทีย่วชม ปราสาท “นารนิ” (Narin Qal’eh) ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเนิน Galeen 
Hill เหนือเมอืง ยนืยงทา้ทายกาลเวลา ประกาศความเป็นเมอืงศนูยก์ลาง
ทางการคา้ในอดตีกวา่ 2,000 ปีทีผ่่านมา ถอืเป็นปราสาทดนิดบิทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในอหิรา่น  

หลงัจากน้ันชมกลุม่อาคารโบราณบรเิวณใกลเ้คยีง ทีม่ที ัง้ทีพ่กักอง
คาราวานสนิคา้ “Caravanserai” ทีร่องรบักลุม่พ่อคา้กองคาราวานทีร่อน
แรมผ่านทะเลทรายทางตะวนัออกกนัมาใชเ้ป็นทีพ่กั ทีม่ที ัง้สถานีสง่ขา่วดว่น
ในแบบ “มา้เรว็” (Post House) ทีปั่จจบุนัเป็นทีต่ ัง้พพิธิภณัฑก์ารสือ่สาร 
(Communications Museum of Meybod) รวมทัง้โรงเก็บนํา้แข็งใตด้นิ 
(Ice House) และศนูยก์ลางระบบเก็บน้ํา - สง่นํา้ใตด้นิ ทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณ
เดยีวกนัทัง้หมด  แมจ้ะไม่อยู่ในสภาพสมบูรณม์ากนัก แตก็่กาํลงัไดร้บัการ
บูรณะซอ่มแซม เพือ่ทีจ่ะใหเ้ป็นประจกัษพ์ยานในการ แสดงใหเ้ห็นถงึภมูิ
ปัญญาโบราณเมือ่ 2,000 กวา่ปีทีแ่ลว้ ทีส่ามารถทําใหส้รรพชวีติทอ้งถิน่ใน
บรเิวณน้ันอยู่รอดไดท่้ามกลางขอ้จํากดัทางธรรม ชาต ิ      
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12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

13.30 น.  ออกเดนิทางมุ่งหนา้สูเ่มอืง “อสิฟาฮาน” (Isfahan) ระยะทาง 270 กม. ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม. 

17.30 น. ถงึเมอืง “อสิฟาฮาน” (Esfahan) เขา้สูท่ีพ่กั รบัประทานอาหารคํ่า พกัผ่อน 

ทีพ่กัโรงแรม  ESFAHAN: ABBASI 5*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัเสารท์ี ่17 กมุภาพนัธ ์2561 

ESFAHAN 

Esfahan nesf-e- Jahan “อสิฟาฮานคอืคร ึง่โลก” 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมทีพ่กั 

09.00 น. เทีย่วชมสถานทีส่าํคญัทางประวตัศิาสตรใ์นเมอืงโบราณ Esfahan เมอืงที่

ไดร้บัการขนานนามวา่ “อสิฟาฮานคอืคร ึง่โลก” นครหลวงแหง่วฒันธรรม
เปอรเ์ซยีแห่งนี ้มผูีก้ลา่วขวญัและเขยีนถงึไวม้ากมายวา่ “เป็นหน่ึงในไม่กีแ่หง่
บนโลกใบนี ้ ทีส่ือ่ความสรา้งสรรคข์องมนุษยใ์นระดบัเดยีวกนักบัเอเธนสแ์ละ
โรม” เป็นเมอืงทีค่วามสมัพนัธท์างการทูตระหวา่งราชสาํนักสยามและ
ราชวงศ ์“ซาฟาวดิ” (Safavid) ของอาณาจกัรเปอรเ์ซยี ไดร้บัการสถาปนา
ขึน้ในชว่งเวลาทีเ่มอืงนีเ้จรญิขึน้ถงึขดีสดุ ชว่งเวลาทีร่าชวงศ ์ “ซาฟาวดิ” 
(Safavid) ปกครอง Esfahan ในฐานะเมอืงหลวงของจกัรวรรดเิปอรเ์ซยีน้ัน 
คอืชว่งเวลาแหง่ความผาสกุสงูสดุแหง่จกัรวรรดเิปอรเ์ซยีอย่างแทจ้รงิ 

 

 ชมสเุหรา่หลวง หรอื สเุหรา่อหิม่าม ทีเ่สมอืนหน่ึงเป็นสญัลกัษณท์ีส่าํคญั
ทีส่ดุประจาํเมอืง “อสิฟาฮาน” โดยเฉพาะโถงประตทูางเขา้ตวัสเุหรา่ดา้น
เหนือทีห่นัหนา้เขา้สจูตัรุสั “นัค เอ ฌะฮาน” (Naqsh-e Jahan) น้ันไดร้บั
การตกแตง่อย่างงดงามทีส่ดุ และมกัปรากฏเป็นภาพถ่ายตวัแทนประเทศ
อหิรา่นในตา่งประเทศเสมอมา 

ชมพระราชวงัเชเฮล โชตนุ Chehel Sotun) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามว่า 
“พระราชวงั 40 เสา” สรา้งในสมยัพระเจา้ “อบับาสมหาราช” เพือ่ทรงใชเ้ป็น
ทีแ่ปรพระราชฐานในเขตราชอทุยานสว่นพระองค ์ 
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ฝีมอืทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลกัษณส์งูสดุของ “อสิฟาฮาน” ในดา้นการออกแบบ
และกอ่สรา้งโดยชา่งหลวงของราชสาํนัก ในสมยัของ “พระเจา้อบับาสมหา
ราช”  

จากน้ันเดนิเลน่ชมจตัรุสั “นัคเช ชาฮาน” (Naqsh-e Jahan) ถอืเป็นจตรุสั
ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากจตัรุสัเทยีนอนัเหมนิของจนี บรเิวณ
รอบ ๆจตัรุสัแห่งนีเ้ป็นแหลง่ชมุนุมยอดสถาปัตยกรรมของอหิรา่น และ / 
หรอืของโลกอสิลามดว้ยเชน่กนั  

จากน้ันเดนิเลน่ชมตลาด “กาดปสานหลวง” (Esfahan Bazaar-e 
Bozorg)  

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ และกลบัสูท่ีพ่กั เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กัโรงแรม  ESFAHAN: ABBASI 5*หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัจนัทรท์ี ่19 กมุภาพนัธ ์2561 

ESFAHAN - KASHAN 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมทีพ่กั 

09.00 น. ออกเดนิทางไปยงัหมู่บา้น “อะบยีาเนฮ”์ (Abyaneh) ระยะทาง 190 กม. ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่มู่บา้น “อะบยีาเนฮ”์  

13.00 น. เทีย่วชมหมู่บา้น “อะบยีาเนฮ”์ หมู่บา้นดนิดบิสแีดง ทีส่รา้งเรยีงรายลดหลัน่
กนัลงมาตามความลาดชนัของไหลเ่ขาอนัสงบเงยีบ เป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของชน
พืน้เมอืงชาว “แบคเทรยี” ทีเ่กา่แกอ่กีกลุม่ชนหน่ึงของอหิรา่น ทีต่า่งรวมตวั
เกาะกลุ่มกนัรอนแรมขา้มเทอืกเขากนัมาตามหาแหลง่น้ํา จนพากนัมาตัง้ถิน่
ฐานอยูใ่นหุบเขาอนัอดุมสมบูรณแ์ละสวยงาม ชือ่หมู่บา้น “อะบยีาเนฮ”์ 
แปลวา่ “ตามหาแหลง่น้ํา”  

15.00 น. ออกเดนิทางเขา้สูเ่มอืง “คาซาน” (Kashan) ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชม. 

16.30 น. ถงึเมอืง “คาซาน” (Kashan) เมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ชายขอบทะเลทราย 
บนเสน้ทางสายแพรไหม ศนูยก์ลางแหง่การทอผา้ ทอพรม กระเบือ้งเคลอืบ 
เคร ือ่งป้ันดนิเผา และอตุสาหกรรมการทําเคร ือ่งหอมทกุรปูแบบ จากนํา้
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กหุลาบ ทีช่าวอหิรา่นเรยีกนํา้กหุลาบเป็นภาษาฟารซ์วีา่ “โกหลาบ” 
(Golab) อนัเป็นทีม่าของคําวา่ “กุหลาบ” ในภาษาไทย  

 เขา้สูท่ีพ่กั เก็บสมัภาระ แลว้ออกเดนิเลน่ชมเมอืง  

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 กลบัเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม KASHAN: NEGARESTAN 4*หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัองัคารที ่20 กมุภาพนัธ ์2561 

KASHAN – QOM – IKA - BANGKOK 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. เทีย่วชมเมอืง “คาซาน” คา่ทีเ่มอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทีเ่จรญิรุง่เรอืง
มาหลายยุคสมยั รวมทัง้เป็นทีช่มุนุมของชา่งฝีมอืแขนงสาขาตา่ง ๆมากมาย 
ทําใหเ้มอืงนีเ้ต็มไปดว้ยคฤหาสนท์ีท่ ัง้หรูหราโออ่า่ วจิติรบรรจง ของพวก
บรรดาพ่อคา้ คหบดผูีม้ ั่งค ัง่ ทัง้หลาย ตา่งสรา้งประกวดประขนัฐานะกนัตาม
สมยันิยมในครสิตศ์ตวรรษที ่19   

 ชม “สวนฟิน” (Bagh-e Fin) ซึง่ถอืกนัว่าเป็นสวนในแบบเปอรเ์ซยีที่

สมบูรณท์ีส่ดุในทกุมติ ิ และคณุสมบตัทิีบ่รรดาสวนแบบเปอรเ์ซยีจะพงึม ี และ
นับเป็นสวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเภทสวนแบบเดยีวกนันีด้ว้ยเชน่กนั ทัง้ระบบ
การจดัวาง “ภมูทิศันศ์ลิป์” ของสวนป่านานาพรรณ และระบบการจดัการ
ชลประทานนอ้ย ๆทีส่มบูรณแ์บบ ทีเ่ป็นมรดกตกทอดกนัมาตัง้แต ่ 6,000-
7,000 ปีทีแ่ลว้ดว้ยซํา้ ตอ้งถอืวา่ “สวนฟิน” แหง่นีเ้ป็นสวนสวรรคบ์นพืน้
พภิพ อย่างนอ้ยก็เป็นไปตามการตัง้พระราชหฤทยัของพระเจา้อบับาสมหา
ราชผูท้รงมพีระประสงคท์ีจ่ะเสด็จมาประทบัที ่ “คาซาน” เป็นการถาวร ดว้ย
ทรงรกัและผูกพนักบัเมอืง “คาซาน” มาก ถงึขนาดกาํชบัวา่ใหฝั้งพระศพ
ของพระองคท์ีน่ี่แทนทีจ่ะเป็น “อสิฟาฮาน”  

10.30 น. ออกเดนิทางไปยงัเมอืง “กมุ” (Qom) ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมอืง “กมุ”  

13.00 น. เทีย่วผ่านชมบรเิวณจตัรุสัศนูยก์ลางเมอืง “กมุ” (Qom) เมอืงศกัดิส์ทิธิท์ีม่ี
โรงเรยีนสอนศาสนาตัง้อยูม่าก โรงเรยีนสอนศาสนาสําหรบัผูช้าย
ชาวตา่งชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของอหิรา่นก็ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนี ้ 
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และทีสํ่าคญัทีส่ดุคอื “กมุ” เป็นเมอืงบา้นเกดิเมอืงนอนของ “เชคอห
หมดั คมู ี (เฉก อะหมดั) บุรุษผูน่้าทึง่ทีส่ดุทา่นหน่ึงในประวตัศิาสตรข์อง
สยามประเทศ แขกเปอรเ์ซยีผูส้รา้งความดคีวามชอบจนขึน้ดาํรงตําแหน่ง 
“เจา้พระยาบวรราชนายก” ปฐมจฬุาราชมนตร ี แหง่กรุงสยามผูเ้ป็นตน้สกุล 
“บุนนาค” น่ันเอง 

14.30 น. ออกเดนิทางเขา้สูส่นามบนินานาชาต ิ “อหิม่ามโคมยันี” กรงุเตหะราน 
ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. 

16.00 น. รบัประทานอาหารวา่ง ระหวา่งทางสู่สนามบนิ 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เดนิทางสูท่่าอากาศยาน “Imam Khomenie 
International Airport”  

20.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 528 

  มุ่งหนา้สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชม. 25 นาท ี

 

วนัพุธที ่21 กุมภาพนัธ ์2561 

BANGKOK 

06.40 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯมหานครโดยสวสัดภิาพ 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

คาํแนะนําการแต่งกาย 

สภุาพสตร ี เสือ้แขนยาวทีม่คีวามยาวคลมุสะโพก เป็นเสือ้ผา้แบบหลวมๆไม่เนน้รูปรา่ง , 
กางเกงขายาว , กระโปรงยาวคลมุเขา่ , ผา้คลุมศรีษะ 

สภุาพบุรุษ สวมชดุสภุาพ , กางเกงขายาว 

สนใจรว่มเดนิทาง ตดิต่อ คณุภาณุมาศ (โท) 
โทร  081-915-8815 

 
อตัราคา่บรกิารท่านละ 108,000 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 
อตัราคา่บรกิารท่านละ 124,000 บาท (พกัหอ้งละ 1 ท่าน) 
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อตัราคา่บรกิารรวม. 
 

1. คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิ สายการบนิไทย  ช ัน้ประหยดั (Economy Class) กรงุเทพ – 
เตหะราน ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  
2. คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) เตหะราน – ชรีาซ 
ทีร่ะบุวนัเดนิทางพรอ้มคณะ  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนการการหรอืเทยีบเทา่ 
6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
8. คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง  

วงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
9. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทย ดแูลตลอดการเดนิทาง  
10. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถ 
11 รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรอืเพือ่
ความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์งักลา่ว จะยดึถอื
และคาํนึงถงึผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
12 กรณีทีผู่เ้ดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย  และ/
หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ ไม่วา่เหตผุลใด ๆ ก็ตาม ขอสงวน
สทิธิใ์นการ ไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารไม่รวม. 

 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ Internet, Wifi ,
คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํา้หนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด
เกนิกวา่ 20 ก.ก. และ มากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก
โรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และ ภาษี หกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เอกสารขอ VISA 

 
1 หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืนนับจาก
วนัเดนิทาง ( พาสปอรต์หมดอายุหลงัวนัที ่ 24  ส.ค.  2561 ) และ มหีนา้วา่งทีไ่ม่มี
การลงตราประทบัใดๆ 2-3 หนา้ 
2 รปูถา่ยสหีนา้ตรง ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ พืน้ฉากหลงัสขีาวเทา่น้ัน 
ไม่สวมแวน่ตา จดัทําเป็น File JPG และ รูปจรงิจาํนวน 2 รปู 
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3 กรอกแบบฟอรม์ทีจ่ะจดัสง่ใหภ้ายหลงัจากชาํระเงนิจอง 
4 ใชเ้วลาดาํเนินการ 30 วนั  
 

เง่ือนไขการจอง และ ยกเลกิการเดนิทาง. 
 

1. ชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี
 

 
ชือ่บญัช ี นางสาวจรสัศร ีศรบีํารุงเกยีรต ิและ นายภาณุมาศ ชเยนทร ์

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั สาขา ถนนประชาอทุศิราษฎรบู์รณะ 
บญัชอีอมทรพัย ์    เลขที ่    235 0 73850 2 

 

 
2. คา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืชาํระ ภายในวนัที ่ 5 ม.ค.  2561 
3. สง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดอืน หลงัจากทีช่าํระมดัจํา  

4. แจง้ยกเลกิกอ่นวนัที ่ 30  ธ.ค. 2560   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 30,000 บาท 
5 แจง้ยกเลกิระหวา่งวนัที ่ 1 -15 ม.ค.  2561 เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 50,000 บาท 
6 แจง้ยกเลกิระหวา่งวนัที ่ 16 - 30 ม.ค.  2561 เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 70,000 บาท 
7 แจง้ยกเลกิเดนิทางหลงัวนัที ่ 30  ม.ค. 2561 เป็นตน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
…………………………………………………………………………………………… 


