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Iran Summer
Cool
โปรแกรมเที่ยวอิ หร่านที่แตกต่าง สาหรับนักท่องเที่ยวตัวจริง
 เที่ยวอิ หร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ชา้ เดิ ม กับเส้นทางลัดเลาะเทือกเขา ที่สวยงามให้บรรยากาศแบบ
สวิ สเซอร์แลนด์
 โปรแกรมเที่ยวสบาย จัดอย่างลงตัว ไม่มีชะโงก
 บิน
 รงกับสายการบินประจาชาติ ของอิ หร่าน Mahan Air
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วันแรก

กรุ งเทพฯ

(-/-/-)

19.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบิน
Mahan Air เคาน์เตอร์ S ประตู 8 ซึง่ มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางแก่ท่าน

22.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่ วบินที่ W5-050 (บริ การอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)

วันที่สอง

เตหะราน – Golestan Palace – Tabiat Bridge

(-/L/D)

03.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิหม่ามโคมัยนี Imam Khomeini International Airport ทางใต้ของกรุง
เตหะราน ประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะรานประมาณ 40 กิโลเมตร (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อน
ลงจากเครือ่ ง) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสูก่ รุงเตหะราน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ ว ชมพระราชวังโกเลสตาน(Golestan Palace) ซึง่ ในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวตั โิ ดยอิหม่ามโคมัยนี
พระราชวังแห่งนี้กต็ กอยูใ่ นสภาพยํ่าแย่ ถูกปล่อยทิง้ ร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังอื่น เพิง่ จะมีการบูรณะ
เมือ่ เริม่ เปิ ดประเทศอีกครัง้ หนึ่งราว 5 ปี ทผ่ี า่ นมา อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้กย็ งั คงความงดงามในการตกแต่งภายใน
ด้วยกระจกเงาตัดเหลีย่ มแบบเพชรทีส่ ดุ อลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบือ้ งเคลือบทีม่ สี สี นั และลวดลาย
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุค Qajar ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ มาทุกตารางนิ้วของพระราชวังแห่งนี้กด็ ว้ ย
พระปรีชาของกษัตริยอ์ งค์หนึ่งของราชวงศ์ Qajar คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดให้สร้างและ
ตกแต่งขึน้ ตามแบบยุโรปทีท่ า่ นเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านัน้
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางชม Tabiat Bridge สะพานคนเดินทีใ่ หญ่และยาวทีส่ ุดในกรุงเตหะราน โดยสะพานแห่งนี้ถอื เป็ น
ความภูมใิ จในสถาปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่น ร่วมสมัยของชาวอิหร่าน ซึง่ ตัวสะพานสร้างเชื่อมสวนสาธารณะขนาดใหญ่
2 แห่ง ได้แก่ Taleghani Park และ Abo-Stash Park โดยสถาปิ กผูอ้ อกแบบนามว่า Leila Araghian ซึง่ ผลงาน
การออกแบบสะพานแห่งนี้ได้รบั รางวัล Architizer A+ Award จัดขึน้ ทีก่ รุง New York อีกด้วย

Tabiat ในภาษาอิหร่านแปลว่า “ธรรมชาติ” ซึง่ สถาปิ กผูอ้ อกแบบต้องการให้สะพานแห่งนี้เป็ นอีกสถานทีห่ นึ่งทีช่ าว
เตหะรานจะใช้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ทางผ่าน ทําให้ตลอดเส้นทางกว่า 270 เมตร เต็มไปด้วยม้า
นังและมุ
่
มพักผ่อนตลอดทางของสะพาน อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมสะพานและชื่นชมธรรมชาติของสวนสาธารณะที่
ถือเป็ น Landmark ทีส่ าํ คัญห้ามพลาดของกรุงเตหะราน
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ENGHELAB HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า

เตหะราน – มาซูเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านออกเดินทางสู่ คาชวิ น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.24 ชม. ระยะทาง 150 กม.) เมืองคาชวิน เคยเป็ นหัวเมือง
หลักในสมัยจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ ซึ่งคาชวินมีสนิ ค้าที่
เป็ นทีน่ ิยมได้แก่ Baghlava ของหวานทีน่ ิยมทานคู่กบั ชา
เข้ม พรมทอมือลวดลายวิจติ ร และบทกวี นําชม Shazdeh
Hossein Shrine สร้างในปี ค.ศ. 1220 ในช่วงราชวงศ์
Safavid
ซึ่งใช้เป็ นสุสานสําหรับฝั ง่ ศพของ Shazdeh

(B/L/D)
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Hossein บุตรคนที่ 8 ของอิหม่ามในนิกายชีอะห์ท่ชี าวอิหร่านให้ความเคารพนับถืออย่างมาก โดยหลังจากที่
Shazdeh Hossein เสียชีวติ ก็มผี เู้ ดินทางมาเคารพหลุมศพของท่านอย่างมากมาย ทําให้ทแ่ี ห่งนี้เป็ นสถานทีแ่ สวง
บุญอีกแห่งหนึ่ง

หลังจากนัน้ นําทุกท่าน ชม Chehel Sotoun พระราชวังทีใ่ ช้เป็ น
ที่แปรพระราชฐานของกษัต ริย์ราชวงศ์ Safavid
ซึ่งเป็ น
พระราชวังทีส่ วยงามสร้างท่ามกลางสวนที่จดั อย่างสวยงามตาม
แบบเปอร์เ ซีย โดยปั จ จุ บ ัน นี้ ไ ด้ป รับ เป็ น พิพิธ ัณ ฑ์แ ละเปิ ด ให้
นักท่องเทีย่ วเข้าชม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลั ง จากนั ้น เดิ น ทางสู่ มาซู เ ล่ (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 3 ชม. ระยะทาง 224 กม.) มาซูเล่ เมืองเล็กที่
ตัง้ อยูเ่ ชิงเขาของเทือกเขา Alborz ทีเ่ ป็ นพรมแดนทาง
ตอนเหนือของประเทศอิหร่าน ตัง้ อยู่ท่คี วามสูง 1,050
เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทําให้เมืองมาซูเล่ มีอากาศเย็น
สบายตลอดปี อีกทัง้ ตัวบ้านที่สร้างลดหลันกั
่ นไปตาม
ไหล่เขา แซมด้วยธรรมชาติอนั เขียวขจี มาซูเล่จงึ เป็ น
เมืองตากอากาศทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมอย่างมาก
อิสระให้ทุกท่านได้ชมธรรมชาติอนั งดงามของเมืองมาซูเล่ ผ่านบ้านเรือนตามตรอกซอกซอยต่าง ที่ลดหลันกั
่ น
ตามไหล่เขา ซึง่ มีอากาศเย็นตลอดปี ให้บรรยากาศเสมือนได้เดินเล่นในเมืองสวิตเซอร์แลนด์

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ARAM HOTEL (MASOULEH) ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ ี

เช้า

มาซูเล่ – บันดาร์ อันซาลี

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสูจ่ งั หวัดกีลาน สูเ่ มือง บันดาร์ อันซาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ระยะทาง 105 กม.)
เมืองบันดาร์ อันซาลี เป็ นเมืองท่าทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลแคสเปี้ ยน ถือเป็ นเมืองท่าทีส่ าํ คัญของประเทศอิหร่าน ตลอด
ระหว่างทางทุกท่านจะได้ชน่ื ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูมปิ ระเทศทางตอนเหนือของอิหร่าน “บันดาร์” ใน
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ภาษาเปอร์เซียแปลว่า “ท่าเรือ” สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ า้ มพลาดคือ หอนาฬิกา ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ให้ชาวเรือได้ใช้ดเู วลา
รวมถึงทางเดินทางริมฝั ง่ ท่าเรือของทะเลแคสเปี้ ยน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทุกท่านชมทะเลสาบอันซาลี Anzali Lagoon ทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ตงั ้ อยูท่ างตอนเหนือของเมืองบันดาร์ อันซาลี ให้ทุกท่าน
ได้ชมบรรยากาศอันสงบและสวยงาม ซึง่ ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นทีน่ ิยม
ในหมูข่ องนักดูนกอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SEFID KENAR HOTEL (BANDAR ANZALI) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า

บันดาร์ อันซาลี – อาร์ ดาบิล

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอาร์ ด าบิ ล (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 4 ชม. ระยะทาง 234 กม.) เมืองอาร์ดาบิล เป็ น
เมืองโบราณทีม่ คี วามสําคัญมาตัง้ แต่สมัยจักรวรรดิเปอร์เซีย
โดยประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองนี้เป็ นชาวเปอร์เซียและชาว
อาเซอร์ไบจาน เมืองอาร์ดาบิล มีช่อื เสียงมายาวนานกับ
สินค้าผ้าไหมและพรม ซึง่ พรมทีท่ อทีเ่ มืองอาร์ดาบิลถือเป็ น
ของสะสมทีน่ กั เล่นพรมทุกคนต้องหาไว้ครอบครอง
ระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมเส้นทางทีไ่ ด้ช่อื ว่าสวยทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศอิหร่าน Heyran pass ซึง่ เป็ น
เส้นทางทีต่ ดั ผ่านภูเขาสูง แน่นขนัดไปด้วยต้นไม้เขียวขจีทงั ้ 2 ฝั ง่ ทําให้การเดินทางนี้มแี ต่ความสุนทรีย์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึงเมืองอาร์ดาบิล นําทุกท่านชม Sheykh Safi
Monument สุสานและสุเหร่าทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี
ค.ศ. 2010 จุดเด่นของสุสานแห่งนี้คอื ยอดโดมทีม่ คี วามสูงถึง 17
เมตรประดับด้วยกระเบือ้ งเคลือบสีฟ้า ภายในสุสานแบ่งเป็ นพืน้ ที่
ต่าง ใช้ประโยชน์หลากหลายเช่น ห้องสมุด สุเหร่า โรงเรียน ห้อง
พยาบาล โรงครัว

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SABALAN HOTEL (ARDABIL) ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่หก

เช้า

อาร์ ดาบิล – ทาบรี ซ

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Kandovan หมู่บ้านหิ น (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ระยะทาง 267 กม.) หมู่บ้าน
Kandovan เป็ นหมูบ่ า้ นโบราณ ทุกท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับ
ภูมปิ ระเทศทีแ่ ปลกประหลาดด้วยภูเขาหินแปลกตาทีแ่ ทงขึน้
จากพื้นดินคล้ายปล่องไฟ โดยชาวบ้ านได้เจาะภูเขาให้เป็ น
บ้านเรือนและอาศัยอยู่มานานกว่า 800 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความชาญฉลาดของภูมปิ ั ญญาชาวบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยมีการเจาะช่องต่าง ตามเขาเพื่อ
ระบายอากาศ ซึง่ ทําให้มอี ากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในตัวบ้านเย็นในช่วงฤดูรอ้ น และสามารถป้ องกันลมหนาว
ไม่ให้พดั เข้ามาได้อกี ด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาบรีซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ระยะทาง 55 กม.) ทาบรีซ เป็ น
เมืองทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูม่ ากทีส่ ุดในเขตทางภาคตะวันออกของเขต East Azerbaijan ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ํา Quru
ทําให้เป็ นเมืองที่มคี วามอุดมสมบูรณ์มาก และด้วยความสูง 1,350 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล ทําให้มอี ากาศเย็ น
สบายตลอดปี แม้ในฤดูรอ้ น จึงได้รบั ฉายาว่า “Summer Resort” เพราะชาวอิหร่านนิยมมาพักผ่อนตากอากาศกัน
มากที่เมืองทาบรีซแห่งนี้ นอกจากนี้ทาบรีซยังเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลากหลายในภูมภิ าคแห่งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็ นโรงงานทอพรม อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมจิวเวอรี่
แม้ว่าทาบรีซจะเป็ นเมืองที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรมแต่ก็มสี ถานที่ท่องเที่ยวได้ข้นึ เป็ นมรดกโลกหลายแห่ง
ด้วยกัน ซึง่ ถือเป็ นเมืองทีน่ กั ท่องเทีย่ วตัวยงห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด
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นําทุกท่านชม Goli Park สวนสาธาณะขนาดใหญ่ทส่ี ร้างล้อมรอบอ่างเก็บนํ้าทีเ่ ดิมใช้เพื่อการเกษตร จะเด่นของที่
สวน Goli Park นี้ คือพระราชวังทีส่ ร้างขึน้ ตรงเกาะกลางของอ่างเก็บนํ้ามีทางเดินเชื่อมให้นักท่องเทีย่ วสามารถ
เดินไปถึงได้ ซึง่ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึน้ เพื่อเป็ นทีแ่ ปรพระราชฐานของเหล่ากษัตริย์ และเชือ้ พระวงศ์ในสมัยราช
วงค์ Qajar ซึง่ ตัวพระราชวังสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์ Iranian-Azerbaijan
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั INTERNATIONAL HOTEL (TABRIZ) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า

ทาบรี ซ - เตหะราน

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชม Tabriz Bazaar ตลาดเก่าแก่ทไ่ี ด้ขน้ึ เป็ นมรดกโลก
โดยองค์การ UNESCO เนื่องด้วยตลาดแห่งนี้ถอื เป็ นตลาด
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในแถบตะวันออกกลางและถือว่าเป็ นตลาดใน
ร่มที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกอีกด้วย ซึ่งตลาดแห่งนี้ถือว่ารุ่งเรือง
มากในยุคทีเ่ ส้นทางสายไหมเฟื่ องฟู
หลังจากนัน้ นําทุกท่านชม Blue Mosque สุเหร่าสีน้ําเงินที่
เก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมืองทาบรีซ โดยสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1465 ถึงแม้ว่าสุเหร่าจะได้รบั ความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
อย่างหนักเหลือเพียงโถงทางเข้าเท่านัน้ แต่นกั ท่องเทีย่ วก็ยงั คงเห็นความสวยงามของลวดลายกระเบือ้ งทีใ่ ช้ในการ
ก่อสร้างสุเหร่าแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน สาเหตุทส่ี เุ หร่าแห่งนี้ได้ช่อื ว่าสุเหร่าสีฟ้า เพราะว่าสร้างจากอิฐทีม่ สี ฟี ้ านัน้ เอง
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเตหะราน

....... น.
........ น.
คา่

ออกเดินทางสูก่ รุงเตหะราน โดยเทีย่ วบินภายใน
เดินทางถึงกรุงเตหะราน นําทุกท่านรับกระเป๋ าสัมภาระและเดินทางสูต่ วั เมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ENGHALAB HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เช้า

เตหะราน

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นําทุกท่านเข้าชม พระราชวัง Sa’dabad Complex พระราชวังทีม่ บี ริเวณกว้างขวางทีส่ ดุ ใน
พระราชวังทัง้ หลายในกรุงเตหะราน โดยมีบริเวณทีเ่ ป็ นอุทยานกว้างประมาณ 987 ไร่ พระราชวัง Sa’dabad เดิม
เป็ นทีป่ ระทับฤดูรอ้ นของกษัตริยใ์ นราชวงศ์ Qajar และได้ใช้ต่อมาจนถึงราชวงศ์ Palehvi ภายในพระราชวังมี
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ตําหนักมากมายแต่ทส่ี าํ คัญมี 2 หลังคือ ตําหนักขาวและตําหนักเขียว ซึง่ เป็ นทีป่ ระทับและทีท่ รงงานของพระเจ้า
ชาห์ทงั ้ 2 ราชวงศ์ก่อนทีจ่ ะถูกปฏิวตั ยิ ดึ อํานาจ

หลังอาหารจากนัน้ นําท่านเยีย่ มชม พระราชวังเนี ยวาราน (Naivaran Palace) พระราชวังจะเริม่ สร้างในสมัยของ
ราชวงศ์ Qajar แต่เป็ นพระราชวังแห่งสุดท้ายของราชวงศ์ Pahlevi ก่อนถูกการปฎิวตั ยิ ดึ อํานาจ ซึง่ คณะปฎิวตั ถิ อื
ว่าพระราชวังแห่งนี้คอื สัญลักษณ์ของความฟุ้งเฟ้ อของระบอบกษัตริยอ์ ย่างชัดเจน ตัวพระราชวังมีสวนทีจ่ ดั แต่งไว้
อย่างเป็ นสัดส่วนสวยงาม ตัวอาคารได้รบั อิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมแบยุโรป มีขา้ วของเครื่องใช้ส่วนพระองค์
รวมทัง้ ของพระโอรสและพระธิดาจัดแสดงอยู่ ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นของช่างฝีมอื ชัน้ ยอดจากยุโรปทัง้ สิน้

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น
หลังอาอาหารอิสระให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกเก็บตก ณ ตลาด Tajrish Bazaar ให้ทุก
ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ผลไม้อบแห้ง ไม่วา่ จะเป็ นแอพลิคอท ลูกพลัม ลูกเกด หรือแม้แต่ถวหลากหลาย
ั่
ชนิด
ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิน

22.00 น.
วันที่เก้ า

07.25 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่ วบินที่ W5-051
กรุ งเทพฯ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรลู้ มื

(B/L/D)
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อัตราค่าบริ การ
เดือนสิ งหาคม : 10-16 ส.ค. / 13-19 ส.ค.
เดือนตุลาคม : 12-18 ต.ค. / 22-28 ต.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม่

59,888 บาท
58,888 บาท
56,888 บาท
9,900 บาท

**ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทางทีท่ า่ นได้ทาํ การจองไว้กบั ทาง
บริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี**
การชําระเงิน
งวดที่ 1 : สํารองทีน่ งจ่
ั ่ าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ จ่ี ะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชําระส่วนทีเ่ หลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี ยกเลิ กเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษทั ฯจะคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ทีไ่ ม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน
, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั จะทําเรือ่ งยืน่ เอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุก การให้บริการ เพื่อให้พจิ ารณาอีกครัง้ ทัง้ นี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ ไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุก บริการอื่น เป็ นสําคัญ
เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอิ หร่าน
1. หนังสือ passport ตัวจริง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พืน้ หลังขาว จํานวน 2 รูป
3. สําเนานามบัตรแสดงสถานทีท่ าํ งานและตําแหน่งงานชัดเจน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
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กรอกเอกสารยื่นวีซ่าอิ หร่านด้านล่างนี้ !!!!
 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน กรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME..............................................
วัน/เดือน/ปี เกิด................................ จังหวัด........................ ประเทศ......................... สัญชาติ...........................
หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วันทีอ่ อก...............................วันหมดอายุ........................
 สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................
 ชื่อ
บิดา………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
 ที่อยู่ปัจจุบนั (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...........................................................................................
..............................................รหัสไปรษณี ย.์ .................. โทรศัพท์บา้ น......................... มือถือ.........................
 ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................
ตาแหน่ งงาน……………..................................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถกู ต้องที่สามารถติ ดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
ตัวอย่าง file สาหรับ scan หน้ า passport เพื่อยื่นวีซ่าอิ หร่าน
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ตัวอย่ างไฟล์ passport เพื่อยื่นวีซ่าอิหร่ าน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม **
** หากท่านไม่สะดวกตามระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษทั ฯ จะยืน่ วีซ่าแบบพิเศษ VOA ซึง่ มีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ 1,000 บาท/ท่าน **
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ โดยสายการบิน Mahan Air (W5) ชัน้ ประหยัด
ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัง้ สิน้ 6 คืน
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ ละการแสดงทุกแห่งทีร่ ะบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (ในกรณีทา่ นสามารถเตรียมเอกสารได้ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด)
ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์
ค่ายนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ (นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
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ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ : ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาํ หรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้คา่
สินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึ่งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
ภาษีต่าง เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ นอกเหนือรายการ
ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 7 วัน = 21 USD
2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 7 วัน = 14 USD
3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้ าทัวร์ไทย x 9 วัน = 27 USD
รวมค่าทิ ป 62 USD/ท่าน
****หมายเหตุ ****
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ี
ทาง บริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใด ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ทีน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
อุบตั เิ หตุต่าง
ราคานี้คดิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลีย่ น ทางบริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคาตั ๋ว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใด ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียกเก็บ

