อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน ไทย (TG) บินภายในประเทศ 2 ครั้ง
เตหะราน - คาซาน - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - อิสฟาฮาน - ชีราซ - หมู่บ้านมาซูเลห์ - ทะเลสาบแคสเปีย้ น - ราชท์

รวมทิป ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+ไกด์ไทย แล้ว
กาหนดการเดินทาง วันที่ 9-16 เม.ย. 60

ราคา 79,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Imam Khomeini International Airport - เข้าทีพ่ ัก
วันที่2 เมืองคาชาน - สวนฟิน - คฤหาสน์เศรษฐี - หมู่บา้ นอะบียาเน่ห์ - เมืองอิศฟาฮาน
วันที่3 พระราชวังเชเฮล โซตุน - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิด
อิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - สะพานคาจู - บินภายในสู่เมืองชีราซ - เข้าทีพ่ ัก
วันที่4 มัสยิดสีชมพู - ป้อมคาริมข่าน - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - สุสานสี่กษัตริย์ - บินภายในสู่กรุงเตหะราน - เข้าทีพ่ ัก
วันที่5 หมู่บ้านมาซูเล่ - บันดา แอนซาลี่ - เข้าทีพ่ ัก
วันที่6 หมู่บ้านชาวประมง - ล่องเรือทะเลสาบแอนซาลี่ - เมืองราชท์ - กรุงเตหะราน - เข้าที่พัก
วันที่7 พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตาหนัก - ตาหนักเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เครือ่ งเพชรพลอย - สนามบิน Imam
Khomeini International Airport
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 2560 กรุงเทพมหานคร-เตหะราน
12.00 น.
คณะพร้ อ มกั น ณ ท่ า อากาศยาน สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสายขาออกระหว่ า งประเทศ ประตู ท างเข้ า
หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอิน D16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
15.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG527
20.30 น.
เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport (IKA) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักค้างคืน ณ โรงแรม Enghelab Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่จันทร์ที่ 10 เม.ย. 2560 กรุงเตหะราน-เมืองคาชาน-เมืองอิศฟาฮาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาชาน Kashan (ระยะทาง 244 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มี
ชื่อเสียงด้านการทําเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคของราชวงศ์ ซาฟาวิด
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ปกครองเมืองคาชานก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในฐานะเมืองศูนย์กลางทางการค้า และเป็นที่เป็นประตูสู่
เมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ทะเลทรายทางด้านตะวันออก
นําท่านเข้าชม สวนฟิน Fin Garden สวนสวยสไตล์เปอร์เซีย ความพิเศษของสวนอยู่ตรงความร่มรื่นของต้นไม้
และสระน้ํา ผสมผสานกับกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบ ขณะที่บริเวณโดยรอบเป็นทะเลทรายที่มีตาน้ําโบราณ ซึ่ง
เป็นแหล่งกําเนิดของน้ําที่ไหลไปเลี้ยงทั่วเมือง สวนฟินนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนส
โก้ ในปี ค.ศ. 2007
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House สร้างมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทาง
การค้าในอดีต สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย เป็นยุคที่มีการค้ารุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็
เป็นหนึ่งในเมื องศูนย์กลางทางการค้าแห่งยุคที่มีความสําคัญอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐี
มากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนในยุคปัจจุบันให้เราได้เห็น
และย้อนรําลึกถึงในช่วงที่เมืองคาชานเจริญสุดขีด
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคลาส มีความ
สูงถึง 3,899 เมตรหมู่บ้านแห่งนี้ มีชื่อว่า หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ Abyaneh Village (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่ ว โมง ครึ่ ง ) หมู่ บ้ า นนี้ เ ป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวอิ ห ร่ า นและ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็นภาษาพูดในหมู่บ้าน
ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สําคัญคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วย
ดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้หมักเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง
ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิศฟาฮาน Isfahan (ระยะทาง 182
กิโลเมตร ใช้ในเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Aseman Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 11 เม.ย. 60 เมืองอิศฟาฮาน-เมืองชีราซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun Palace หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความเป็นจริงแล้วมีเสา
เพียง 20 เสาเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ําหน้าพระราชวังจะเป็นเงาในน้ําอีก 20 ต้น พระราชวังแห่ง
นี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไม้ชูช่อสวยงาม
ในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ พระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์
อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์
และบรรดานางสนาม ต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวังแห่งนี้มีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่
ด้านหน้า มีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น
ชมภาพวาดสีน้ํามันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตําหนัก บอกเล่าเรื่องราวราชสํานักและประวัติศาสตร์การทําสงคราม
จากนั้นนําท่านเข้าชม วิหารแว้งค์ Vank Church ที่ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาว
อาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรป และของ
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เปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา
ได้เวลาพอสมควรนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย เป็นพรมที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน ให้ท่านได้ศึกษา เรียนรู้
วิธีการขั้นตอนการถักทอพรมตามแบบฉบับของชาวเปอร์เซีย ต่อด้วยด้วยการชมร้านขายของหอม ต่าง ๆ ที่ทํา
มากจากดอกไม้กลิ่นหอมชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมผิวในการอาบน้ําของชาวเปอร์เซีย
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเยี่ยมชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนับว่าเป็น จัตุรัสที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวม
เนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล
หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม Imam Square อัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด
ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน
นําท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตรต่อด้วยการเข้าชม มัสยิด
ชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิด
ส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ
จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาส
ที่ 1 โยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝีมือชั้น
ยอด จิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อม
กันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสําหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี ส่งท้ายก่อนที่จะอําลาจัตุรัสแห่งนี้ด้วยการ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่งมีสถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบ และ
ควบคุมการก่อสร้าง
นําท่านชมความสวยงามของ สะพานคาจู Khaju & Se-O-Sehpol Bridge ซึ่งถูกสร้างขึ้นได้อย่างสวยงามตาม
แบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างตาคําสั่งของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และ
ยาวถึง 132 เมตร เพื่อใช้สําหรับข้ามแม่น้ําซายันเดห์ และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย เวลาช่วงพระ
อาทิตย์กําลังจะตกดิน เป็นเวลาที่เหมาะยิ่งสําหรับการมาชมสะพานแห่งนี้ เพราะจะมีการเปิดไฟประดับประดา
สวยงามมาก เป็นที่นิยมของคนในเมืองอิศฟาฮานที่จะมานั่งพักผ่อนกับครอบครัวถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
--/-- น.
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองชีราซ
--/-- น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองชีราซ นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักค้าคืน ณ โรงแรม Elizee Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 12 เม.ย. 60 เมืองชีราซ-กรุงเตหะราน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู Nasir-O-Molk ภายในประดับประดาไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง สี
ชมพู สีเหลือง เป็นสีหลัก ซึ่งเป็นเพียงมัสยิดแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าท่าจะมองมากจากมุมใดของมัสยิดก็ตาม
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ท่านจะได้เห็นสีของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในเป็นสีชมพูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยาม
เช้าที่สาดแสงผ่านกระจกสีลงมากระทบพื้นดูสวยงามเกินคําบรรยายจริงๆ
จากนั้นนําท่านสู่ ป้อมคาริมข่าน Karim Khan Citadel หรือ Ark-E Karim Khan สร้างโดยท่านคาริมข่าน แห่ง
ราชวงศ์ชัน ในช่วงที่สถาปนาเมืองชีราซให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซีย ปีค.ศ. 1750-1795 ผนังของ
ป้อมมีความสูง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ นํามาเรียงต่อกันให้มีลวดลายที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส Persepolis ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองชีราซ พระราชวังโบราณแห่ง
นี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตศักราช เริ่มสร้างโดย
กษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5
รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยสร้างเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทําลายเสียหายอย่างหนักโดยพวก
กองทั พ ของอเล็ ก ซานเดอร์ ม หาราชแห่ ง อาณาจั ก รกรี ซ ในปี 300 ก่ อ นคริ ส ตศั ก ราช แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ต าม
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัว
พระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตยกรรม
จากนั้นนําท่านแวะชมสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่อ งกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส อยู่ห่างออกไป
เพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม Naqsh-e-Rostam หรือ สุสานสี่กษัตริย์
สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคย
ประทับที่พระราชวังแห่งนี้มาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ว่า
หลังจากจบสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้ว ชีวิตก็ยังคงดําเนินต่อเพียงแต่ว่าจะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่ง
หรือในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวังที่
กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน โดยการสร้างสุสานนั้นก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมดาทั่วๆไป มีการสร้างโดยการ
ขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหิน ซึ่งอยู่สูงจาก
พื้นดินประมาณ 20 เมตร และได้มีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
--/-- น.
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ กรุงเตหะราน
--/-- น.
เดินทางถึงสนามบิน กรุงเตหะราน นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักค้างคืน ณ โรงแรม Enghelab Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 60 กรุงเตหะราน-หมู่บ้านมาซูเล่ห-์ บันดา แอนซาลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมาซูเล่ห์ (ระยะทาง 378 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
5
ชั่วโมงครึ่ง) ที่ทุกคนต่างต้องการจะมาเยือนสักครั้ง ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาอัลโบร์ช
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ภายในหมู่บา้ น
นําท่านชม หมู่บ้านมาซูเล่ห์ ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามของแมกไม้และ
ขุนเขา บ้านแต่ละหลังจะสร้างไล่เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปตามไหล่เขา ท่านสามารถยืนถ่ายภาพบนลานกว้างหน้า
บ้านของหลังหนึ่งและในขณะเดียวกันลานแห่งนั้นเองก็คือหลังคาบ้านของหลังที่อยู่ถัดลงมาด้วย สิ่งนี้คือความ
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แปลกที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ หมู่ บ้ า นอื่ น ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด เด่ น ของหมู่ บ้ า นมาซู เ ล่ ห์ แ ห่ ง นี้ นี่ เ อง ซึ่ ง สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ พระองค์ได้เสด็จประพาสหมู่บ้านแห่งนี้มาแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ชาวบ้านจึง
พร้อมใจกันเรียกถนนที่ขึ้นสู่หมู่บ้านมาซูเลห์ตามทางที่พระองค์เสด็จว่า ถนนสายเจ้าหญิง หรือ Princess Road
มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย เมื่อทุกท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจแล้ว นําท่านนั่งรถโค้ช
ลัดเลาะริมทะเลสาบแคสเปี้ยน ซึ่งวิวทิวทัศน์สองข้างทางนั้นสวยงามร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพันธ์ สลับกับวิวของ
ทะเลสาบแคสเปี้ยน มุ่งหน้าสู่ บันดา แอนซาลี่ Bandar Anzali (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่ )
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้าคืน ณ โรงแรม Sefid Kenar Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 14 เม.ย. 60 บันดา แอนซาลี-่ เมืองราชท์-กรุงเตหะราน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม หมู่บ้านชาวประมง เนื่องจากเมืองแอนซาลี เป็นเมืองที่อยู่บริเวณทะเลสาบแคสเปี้ยน ซึ่ งเป็น
ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็นแหล่งผลิตไข่ปลาคาเวียร์ที่สาคัญที่สุดของประเทศอิหร่านและ
ของโลก แน่นอนที่สุดอาชีพหลักของหมู่บ้านนี้ก็ไม่พ้นที่จะเป็นชาวประมง
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของ ล่องเรือทะเลสาบ แอนซาลี่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองที่สร้างบ้านอยู่ริมทะเลสาบ ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนกเป็ดน้ําที่อาศัยอยู่ ณ ทะเลสาบแอนซาลี่แห่งนี้ จะทําให้ท่านได้มีความรู้ สึกเหมือนกับท่านได้หยุดเวลา
หยุดความรู้สึกสับสนวุ่นวายในโลกใบนี้ กับภาพที่เห็นที่เรียบง่ายกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านและสัตว์ทั้งหลายที่
อาศัยอยู่ผืนน้ําในทะเลสาบ ณ เมืองแอนซาลี่แห่งนี้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองราชท์ Rasht (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.20
ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน Tehran (ระยะทาง 328 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมงครึ่ง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ทําภารกิจส่วนตัว ณ ปั๊มน้ํามัน เพือ่ เปลี่ยนอิริยาบถ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้างคืน ณ โรงแรม Enghelab Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 15 เม.ย. 60 กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตาหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตําหนักถึง 7 แห่ง
ด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตําหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งตําหนักเขียวและตําหนักขาว ในอดีต ตาหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี
กษัตริย์องค์สดุ ท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง
เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา
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จากนั้นนําท่านเข้าชม ตาหนักเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว
และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก
จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วังสวนกุหลาบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่
มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อม
สูง Citadel สําหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ําแบบเติร์ก ส่วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นใน
ปัจจุบันนั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือราชวงศ์คาจาร์ คือกษัตริย์นัสเซอร์
อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วประทับใจจึงนํา
ศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตําหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป โกเลสตาน
แห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษา และมีการ
บริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดับอัญมณี
เพลรพลอย ไข่มุก อันล้ําค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ่งมีของที่สําคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น ชม เพชรสีชมพู
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ําหนักถึง 182 กะรัต ชม ลู กโลกที่ประดับด้วยอัญมณีห้าหมื่นกว่าชิ้น ซึ่งมีน้ําหนัก
18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ท่เี คยนัง่ ครองราชย์ ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า
26,000 ชิ้น จากนั้นนําท่านแวะซื้อของฝาก เช่น ถั่วพิชตาชิโอ, อินทผาลัม หรือของที่ระลึกได้ต ามอัธยาศัย
ก่อนที่จะอําลาอาณาจักรเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่
ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA) เพื่อเตรียมตัว
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริษัทฯ จะมีเงินสดให้ท่านคนละ 20USD ให้กับทุกท่าน สาหรับเลือกซื้ออาหาร
รับประทานในสนามบินได้ตามอัธยาศัย)
22.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 528
วันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 60 สนามบินสุวรรรภูมิ
06.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 9-16 เมษายน 2560
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ราคาท่านละ 79,900.ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว
ราคาท่านละ 15,000.เด็ก ต่ํากว่า 12 ปี
(เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)
ราคาท่านละ 73,900.เด็ก ต่ํากว่า 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)
ราคาท่านละ 69,900.**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 10 มกราคม 60) **
ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

บาท
บาท
บาท
บาท

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS130117

www.etravelway.com/+

Page 6 of 9

สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนําให้นักท่องเที่ยว
เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่ 3 กรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม) จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทย (น้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง / ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ , ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ไทย
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปสําหรับพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมต่าง ๆ ที่เข้าพัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรกรณีที่ท่านต้องการใบกํากับภาษี)
การชาระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax
0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง
กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อิหร่าน แคนเปี้ยน ซี 8 วัน 6 คืน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันทําการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ หักค่ามัดจํา 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ หักค่ามัดจํา 20,000+ค่าวีซ่า 3,000 + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 35 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 30 วัน)
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
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 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือ ง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น(ในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple
Room) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 30กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี
กระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น
นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า
ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียด
ข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารประกอบการทาวีซา่ ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน
รูปถ่าย หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือน (สแกนด์สี หน้าพาสปอร์ต) พร้อมกรอกรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบิดา ............................................................................. ชื่อมารดา ........................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .........................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................... เบอร์มือถือ .....................................................................
สมรสกับ นาย / นาง ........................................................................ สัญชาติ ...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ บ้าน ......................................................................... เบอร์มือถือ ......................................................................
อีเมลล์ ..............................................................................................
หมายเหตุ ไม่รับหน้าพาสปอร์ต ทีส่ แกนด์จากแฟ๊กซ์ (ต้องใช้สแกนด์สีเท่านั้น) หรือใช้กล้องมือถือถ่าย
การยื่นวีซ่า ใช้เวลา 14 วันทาการ (ประมาณ 2 สัปดาห์) สถานทูตอิหร่าน หยุดทุกวันศุกร์, เสาร์

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS130117

www.etravelway.com/+
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