โปรแกรมเทียวอิ หร่านทีแตกต่าง สําหรับนักท่องเทียวตัวจริ ง
 เทียวอิ หร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ชาํ กับเส้นทางลัดเลาะ
เทือกเขา ทีสวยงามให้บรรยากาศแบบสวิ สเซอร์แลนด์
 โปรแกรมเทียวสบาย จัดอย่างลงตัว ไม่มีชะโงก
 บินตรงกับสายการบินประจําชาติ ของอิ หร่าน Mahan Air

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทียง คํา

1

กรุงเทพฯ -เตหะราน

✈

X

O

2

เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง
NIAVARAN –บินภายใน – ชีราช

O

O

O

3

ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน

O

O

O

4

ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU –
LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE

O

O

O

5

อิสฟาฮาน – อับยาเน่ ห์ – คาชาน – เตหะราน

O

O

O

6

เตหะราน -แกรนด์บาซาร์

O

O

O

7

เตหะราน – พระราชวัง GOLESTAN

O

O

O

โรงแรมทีพัก

CHAMRAN HOTEL
(SHIRAZ)
KOWSAR HOTEL
(ISFAHAN)
KOWSAR HOTEL
(ISFAHAN)
PARSIAN AZADI HOTEL
(TEHRAN
PARSIAN AZADI HOTEL
(TEHRAN)

8

สนามบินสุวรรณภูมิ

✈

X

X

วันแรก 21 ก.ย.61 กรุงเทพฯ – เตหะราน
19.00 น.

22.35 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกประตูที 8 – 9 เคาน์ เตอร์ S
โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกเรื องเอกสารและสัมภาระ
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่ าน
โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air เทียวบินที W5050
(ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัวโมง 30 นาที )

วันทีสอง 22 ก.ย.61 เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –
บินภายใน – ชีราช
02.45 น.

เช้ า

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิหม่ ามโคมัยนี Imam Khomeini International Airport ทางใต้ของกรุ ง
เตหะราน ประเทศอิหร่ าน (สุ ภาพสตรีกรุ ณาคลุมผมให้ เรียบร้ อยก่ อนลงจากเครือง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้า
สู่ กรุ งเตหะราน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
แวะให้ทุกท่านได้ลา้ งหน้า ทํากิจวัตรส่วนตัว
หลัง จากนันนํา ทุกท่ า นเข้า ชม พระราชวัง Sa’abad Complex

พระราชวังทีมีบริ เวณกว้างขวางทีสุ ดในพระราชวังทังหลายในกรุ งเตหะราน โดยมีบริ เวณทีเป็ นอุทยานกว้างประมาณ
987 ไร่ พระราชวัง Sa’dabad เดิมเป็ นทีประทับฤดูร้อนของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์ Qajar และได้ใช้ต่อมาจนถึงราชวงศ์
Palehvi ภายในพระราชวังมีตาํ หนักมากมายแต่ทีสําคัญมี 2 หลังคือ ตําหนักขาว

จากนันนําท่านเยียม ชม พระราชวังเนียวาราน (Naivaran Palace) พระราชวังจะเริ มสร้างในสมัยของราชวงศ์
Qajar แต่ เป็ นพระราชวังแห่ งสุ ดท้ายของราชวงศ์ Pahlevi ก่ อนถูกการปฎิ วตั ิ ยึดอํานาจ ซึ งคณะปฎิ วตั ิ ถือว่า
พระราชวังแห่ งนีคือสัญลักษณ์ของความฟุ้ งเฟ้ อของระบอบกษัตริ ยอ์ ย่างชัดเจน ตัวพระราชวังมีสวนทีจัดแต่ง
ไว้อย่างเป็ นสัดส่ วนสวยงาม ตัวอาคารได้รับอิ ทธิ พลจากสถาปั ตยกรรมแบยุโรป มี ขา้ วของเครื องใช้ส่วน
พระองค์รวมทังของพระโอรสและพระธิ ดาจัดแสดงอยู่ ซึ งทังหมดเป็ นของช่างฝี มือชันยอดจากยุโรปทังสิ น

เทียง

คํา

20.00 น.
21.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
จากนันนําทุกท่าน เข้าชม หอคอยมิลาด ทาว์ เวอร์ (Milad Tower) ซึ งเป็ นหอคอย แห่ ง
ความภาคภูมิใจของคนอิหร่ านทังมวล เนื องจากหอคอยแห่ งนี ออกแบบก่ อสร้ างโดย
สถาปนิ กชาวอิ หร่ านเองทังหมด เป็ นหอคอยที สู งเป็ นอันดับ 6 ของโลก ด้วยระดับ
ความสู งถึงยอดเสาส่ งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของ
กรุ งเตหะรานอย่างทัวถึงจากหอคอยแห่ งนี
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เพือเตรี ยมตัวเดินทางสู่ เมืองชีราช (Shiraz)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
ออกเดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองชีราช (Shiraz) โดยสายการบินมาฮานแอร์ W5 1087
เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราช
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีสาม 23 ก.ย.61
เช้ า

ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสี ชมพู (Pink Mosque) หรื อ Nasir ol Molk สุ เหร่ าสร้างขึนใน
สมัยราชวงศ์ Qajar ประมาณปี ค.ศ. 1876 – 1888 โดยคําสังของผูค้ รองนคร Shiraz ในสมัยนันภายในประดับ
ประดาไปด้วยกระเบืองโทนสี แดง สี ชมพู สี เหลือง เป็ นสี หลัก ซึ งเป็ นเพียงมัสยิดแห่ งเดียวในอิหร่ าน ไม่ว่า
ท่านจะมองมาจากมุมใดของมัสยิดก็ตามท่านจะได้เห็นสี ของกระเบืองทีตกแต่งภายในเป็ นสี ชมพูสวยงามเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงแสงแดดยามเช้าทีสาดแสงผ่านกระจกสี ลงมากระทบพืนดูสวยงามเกินคําบรรยาย
จริ งๆ

นําท่านออกเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ ซีโพลิส (Persepolis) ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดีต
สถานทีนีได้เป็ นเมืองหลวง และศูนย์กลางทียิงใหญ่ของอาณาจักรเปอร์ เซี ยในยุคของดาริ อุสมหาราช และได้
ขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ให้ท่านได้ชมโบราณสถานทีสร้างโดยกษัตริ ยด์ าริ อุสมหาราชก่อนคริ
ศตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริ อุสที 3 ซึ งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุ งต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200
ปี นครแห่ งนีเป็ นป้ อมปราการและนครศูนย์กลางทีประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ทีเก็บทรัพย์สมบัติ
ทีเก็บสิ งของมีค่าต่างๆ ทีมีความสําคัญทีสุ ด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริ สตกาล ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเด
อร์ มหาราช บุกเข้าทําลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
จากนันไม่ไกลนําท่านไปเที ยวชมสถานที สําคัญทางประวัติศาสตร์ อีกแห่ งหนึ ง ซึ งเป็ นสุ สานทีฝั งศพของ
กษัตริ ย ์ 4 องค์ เนโครโพลิส( Necropolis) หรื อ Naqsh-e Rostam ให้ท่านได้ชมสถาปั ตยกรรมทีเด่นในการ
แกะสลักบนผาหิ นและทีสําคัญเป็ นสุ สานของษัตริ ยด์ าริ อุสที1 และกษัตริ ยอ์ งค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซึงเคย
ปกครองนครเปอร์ เ ซโพลิ ส มาก่ อ น นครหลั ง ความตาย นั ค -เชรอสตั ม Naqsh-e-Rostamหรื อ สุ ส านสี
กษัตริย์ สถานทีแห่ งนีเป็ นสุ สานของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์อะคามินิดทีเคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เซี ย
และเคยประทับทีพระราชวังแห่ งนีมาก่อนทีจะสวรรคต แต่ดว้ ยความเชือตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอ
สเตอร์ ทีว่า หลังจากจบสิ นชีวิตจากความเป็ นมนุ ษย์บนโลกใบนี แล้ว ชีวิตก็ยงั คงดําเนิ นต่อเพียงแต่ ว่าจะต้อง
ไปสู่ อีกโลกหนึ งหรื อในอีกมิติหนึ งเท่านัน ดังนันจึ งต้องสร้ างสุ สานแห่ งนี ขึนมาให้มีความยิงใหญ่อลังการ
เช่นเดียวกับพระราชวังทีกษัตริ ยเ์ หล่านันเคยประทับมาก่อน โดยการสร้างสุ สานนันก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมดา
ทัวๆไป มีการสร้างโดยการขุดเจาะเข้าไปเป็ นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหิ น ซึ งอยู่สูงจากพืนดินประมาณ 20
เมตร และได้มีการแกะสลักหิ นส่ วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมือง อิสฟาฮาน (ISFAHAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง (482 กม.) ตังอยูห่ ่ าง
จากกรุ งเตหะรานทางทิศใต้ราว 340 กม. มีประชากร 1,583,609 คน เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของอิหร่ าน
รองจากเตหะรานและมัชฮัด
นําท่านชม สะพานยามคํา OLD BRIDGE ZAYANDEROOD หรื อ สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) เป็ น
สะพานเก่าแก่ทีสวยงามทีสุดในเมืองอิสฟาฮาน อู่อารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอิหร่าน ทอดข้าม
แม่นําแม่นําซอยันเดห์โรด์ (Zayandeh-Rud) สร้างมาตังแต่สมัยจักรวรรดิตีมรู ์ ในศตวรรษที 15 ก่อนที
ในศตวรรศที 17 ราวปี ค.ศ. 1650 กษัตริยช์ าวเปอร์เซีย "ชาห์ อับบัสที 2" แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด
(Safavid Dynasty) ได้สร้างสะพานใหม่ทบั รากฐานสะพานเก่า ในรูปแบบสถาปั ยกรรมแบบสะพานโค้ง

โรมัน (Roman Arch bridge)มีจารึกไว้ทีสะพานด้วยว่า มีการซ่อมในปี ค.ศ. 1873 ทําให้มีชือเสียงโด่งดัง
ไปทัวโลก

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีสี 24 ก.ย.61
เช้ า

ฮิสฟาฮาน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมเมื องอิสฟาฮาน อดี ตเมื อ งหลวงของอาณาจัก รเปอร์ เ ซี ย แห่ งยุคที มี ความรุ่ งเรื อ งสู งสุ ดอี กครั งหนึ งใน
ศตวรรษที 17-18 มีความมันคงเป็ นปึ กแผ่นภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ งเป็ นชาวเปอร์ เซี ยแท้
และเมืองหลวงอิสฟาฮานก็กลายเป็ นทังเมืองศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการค้า จนได้รับ
ฉายาว่า Esfahan is half of the world หมายถึงไม่ว่าใครจะต้องการสิ นค้าอะไรก็ตาม ก็ตอ้ งไปหาซื อกันที
เมืองอิสฟาฮาน ยิงไปกว่านันยังเป็ นช่ วงเวลาทีอาณาจักรเปอร์ เซี ยได้เชือมสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักรต่ างๆ
รวมทังสยามซึ งจะตรงกับยุคสมัยของกรุ งศรี อยุธยาอีกด้วย
นําท่านเยียมชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-e-Jahan ซึ งมีพืนทีใหญ่ทีสุ ดแห่ งหนึงนับว่าเป็ น จัตุรัสทีใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ทีมีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวม
เนือทีประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว์ถึง 2 เท่า
ในอดีตเป็ นสนามแข่งโปโล หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า จัตุรัสอิหม่ าม Imam Square อัญมณี แห่ งโลกมุสลิมที
ผนวกรวมทังแนวความคิ ด ปรัชญา และสถาปั ตยกรรมทีสวยงามเอาไว้ในที เดี ยวกัน นําท่านเข้าชม มัสยิด
อิหม่าม Imam Mosque ซึ งเป็ นสถาปั ตยกรรมทียิงใหญ่ทีสุ ดแห่ งหนึงของโลก ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1612 โดย
มียอดโดมสู ง 30 เมตร และมีเสามินาเรตทีมีความสู ง 40 เมตร

เข้าชม มัสยิดชี คห์ ลอทฟอลลาห์ หรื อ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ งสร้างโดยชาห์ อับบาสที 1 เช่นเดียวกัน
ซึ งจะใช้เป็ นมัสยิดส่ วนพระองค์และราชวงศ์เท่านัน โดยเฉพาะตัวโดม ซึ งถือได้วา่ งดงามทีสุ ดในประเทศ
จากนันเดินอีกไม่ไกล นําทุกท่านชม Imam Mosque สุ เหร่ าอันใหญ่โตสวยงามสร้างในสมัย Shah Abbas ที 1
ราชวงศ์ Safavid โดยสถาปนิ กชาวเปอร์ เซี ย Imam Mosque เป็ นตัวอย่างของสถาปั ตยกรรมทีแสดงให้เห็นถึง
ความรุ่ งเรื องของศาสนาอิสลามทีมีผลต่อการสร้ างบ้านแปงเมืองอย่างชัดเจน ตัวสุ เหร่ าใหญ่โตหรู หราโอ่อ่า
ประดับประดาด้วยกระเบืองอย่างสวยงาม จนได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็ น World Heritage คู่กบั
จัตุรัส Naqsh-e Jahan
จากนันนําท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึ งถูกสร้ างขึนในสมัยของกษัตริ ยช์ าห์ อับ
บาสที 1 โยมีการสร้างเพิมเติมจนมีทงหมด
ั
6 ชัน ซึ งได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมทีหลากหลายโดยช่างฝี มือ
ชันยอด จิตรกรชันครู ในสมัยนัน พระราชวังแห่ งนีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง
พร้ อมกันนนี ชันบนสุ ดยังได้ตกแต่ งเป็ นห้องสําหรับฟั งเพลงและเล่นดนตรี จากนันอิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง
ของกินของฝากมากมายทีบริ เวณรอบๆจัตุรัส

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่ านเข้ าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน ChehelSotun Palace หรื อ วัง 40 เสา ซึ งความเป็ นจริ งแล้วมีเสาเพียง
20 เสาเท่านัน แต่เมือมองผ่านเข้ามาทางสระนําหน้าพระราชวังจะเป็ นเงาในนําอีก 20 ต้น พระราชวังแห่ งนีถูก
สร้างขึนในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชือ ชีคห์บาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไม้ชูช่อสวยงามใน
ฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบทีห้อยเป็ นพวงระย้าส่ งกลินหอมน่าชืนใจ
พระราชวังแห่ งนีสร้างในสมัย Shas Abbas ที 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตังแต่สมัย Shah Abba s ที 1 ด้วย
วัตถุประสงค์เพือให้เป็ นทีพักผ่อนของกษัตริ ยแ์ ละบรรดานางสนาม ต่อมาใช้เป็ นทีต้อนรับอาคันตุกะหรื อแขก
เมือง ในพระราชวังแห่ งนีมีสระนําขนาดใหญ่อยูด่ า้ นหน้า มีความยาว 100 เมตร และ
กว้าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั น ชมภาพวาดสี นามั
ํ นขนาดใหญ่ทีอยู่
ภายใต้ตาํ หนัก บอกเล่าเรื องราวราชสํานักและประวัติศาสตร์ การทําสงคราม

จากนันนําทุกท่ านเดินทางสู่ เขต New Julfa ซึ งเป็ นเขตทีชาวอาร์เมเนี ยอพยพมาตังรกรากทีเปอร์ เซี ยแห่ งนี ตังแต่สมัย
สงครามออตโตมัน ในปี ค.ศ. 1603-1618 โดยได้นาํ เอาคริ สต์ศาสนาซึ งเป็ นศาสนาทีชาวอาร์ เมเนี ยนมาด้วย นําทุก
ท่านชม Vank Cathedral ภายในมีภาพวาดผนังสี สนั สวยงามแทบจะทุกตารางนิ ว ให้ทุกท่านได้ชืนชมและสวดมนต์
ขอพร จากนันเดินไม่ไกลกัน นําทุกท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ Vank Cathedral ทีจัดแสดงถึงการนําเข้าเครื องพิมพ์มา
เป็ นครังแรก ภายในมีการจัดแสดงหนังสื อ คัมภีร์ไบเบิลต่างๆ รวมไปถึงภาพวาด และพรมทอลวดลายทีหายากยิงต่าง

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีห้า 25 ก.ย.61
เช้ า

อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห ์ – คาชาน – เตหะราน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอับยาเน่ ห์ Abyaneh Village หมู่บา้ นโบราณทีอยู่บนเทือกเขาซาร์ โกรส ซึ งใกล้กบั
บริ เวณทีเรี ยกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสู งถึง 3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กิ โลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัวโมง) หมู่บา้ นนี เป็ นทีสนใจของนักท่องเทียวทังชาวอิหร่ านและนักท่องเทียวจากทัวโลก
เนืองจากยังมีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธี ยน เป็ นภาษาพูดในหมู่บา้ น
ผูห้ ญิงจะใช้ผา้ คลุมศีรษะเป็ นลวดลายดอกไม้ ซึ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ทีสําคัญคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วย
ดินโคลนสี แดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชทีใช้หมักเบียร์ ) เหมือนกันไปหมดทุก
หลัง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง ให้ท่านได้พกั ผ่อน ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย

เทียง

จากนันเดินทางสู่ เมืองคาชาน(Kashan) มีชือเสี ยงด้านการทําเครื องปั นดินเผา กระเบืองเคลือบ และการทอผ้า
ทอพรม ต่อมาในยุคของราชวงศ์ Safavid ปกครองเมืองคาชานก็ได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากยิงขึนในฐานะเมือง
ศูนย์กลางทางการค้า และเป็ นทีเป็ นประตูสู่ เมืองต่าง ๆ ในพืนทีทะเลทรายทางด้านตะวันออก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน

นําท่านชม คฤหาสน์ เศรษฐี Tabantabaee Ancient House สร้างมาตังแต่ยคุ ทีเมืองคาชานเคยรุ่ งเรื องบน
เส้นทางการค้าในอดีต สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์ เซี ย เป็ นยุคทีมีการค้ารุ่ งเรื องอย่างถึงขีดสุ ด และ
เมืองคาชานก็เป็ นหนึงในเมืองศูนย์กลางทางการค้าแห่ งยุคทีมีความสําคัญอีกเมืองหนึง มีพ่อค้าวาณิ ชย์ทีเป็ น
มหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนีก็เป็ นหนึงในอีกหลายหลังทีเป็ นมรดกตกทอดมาสู่ คนในยุคปั จจุบนั
ให้เราได้เห็นและย้อนรําลึกถึงในช่วงทีเมืองคาชานเจริ ญรุ่ งเรื อง

คํา

นําท่านชม โบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) คฤหาสน์หลังนี ได้ถกู สร้างขึนโดยพ่อค้าทีมี
ชือเสียงของเมืองคาชาน ชือว่า ฮัจ เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าได้ทาํ การส่งสินค้าออกไปยังเมืองบรู
เจอร์ดี บ้านหลังนี ได้ถกู สร้างเมือปี ค.ศ.1875 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไป
ด้วยสนามหญ้าทีถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ และตัวบ้านมีลกั ษณะเป็ นช่องลมเพือให้อากาศได้ถ่ายเท และ
หมุนเวียนอีกทังยังทําการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการแกะสลักปูนปั น และทาสีให้มีความสวยงามตาม
แบบลักษณะของอิหร่าน
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่ านเดินทางสู่ กรุ งเตหะราน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง (284 กม.)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีหก 26 ก.ย.61
เช้ า

เตหะราน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านช้อปปิ ง ตลาดประจําเมืองเตหะราน (Tehran Grand Bazaar) ตลาดท้องถินทีใหญ่และมีชือเสียงอันดับ

ต้น ๆ ของประเทศอิหร่านอยูใ่ กล้กบั Arg Square ทางตอนใต้ของเมืองเตหะราน มีสินค้าพืนเมืองของ
อิหร่านทุกสิงอย่าง โดยเฉพาะพรมสวย ๆ เครืองเทศ เสือผ้าพืนเมือง สินค้าหัตถกรรม ถัวนานาชนิ ด ชา
แสนอร่อยและอืน ๆ อีกมากมายในราคาไม่แพง รวมทังอาหารท้องถินทีมีชือเสียงก็สามารถหาซือและลอง
ชิมกันได้ทีนี ด้วยเช่นกันอย่างเช่น Gaz หรือขนมตังเมเปอร์เซีย ไอศกรีมกุหลาบ ชาต่างๆ นําผลไม้
หญ้าฝรันและไก่ยา่ งอาหารยอดฮิต บาซาร์จะปิ ดทุกวันศุกร์ เปิ ดให้บริการวันเสาร์-พุธ และวันพฤหัสบดี

นําท่านเทียวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)ซึ งในช่ วงเวลาหนึ งหลังการปฏิวตั ิโดยอิหม่ามโคมัยนี
พระราชวังแห่งนี ก็ตกอยูใ่ นสภาพยําแย่ ถูกปล่อยทิงร้างอย่างน่ าอัปยศอดสู เช่นเดียวกับวังอืนๆเพิงจะมีการบูรณะเมือ
เริ มเปิ ดประเทศอีกครังหนึ งราวๆ 5 ปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตามวังแห่ งนี ก็ยงั คงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วย
กระจกเงาตัดเหลียมแบบเพชรทีสุ ดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบืองเคลือบทีมีสีสันและลวดลายโดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของศิลปะยุค Qajar ทังหมดทีเกิดขึนมาทุกตารางนิ วของพระราชวังแห่งนี ก็ดว้ ยพระปรี ชา
ของกษัตริ ยอ์ งค์หนึ งของราชวงศ์ Qajar คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึนตามแบบ
ยุโรปทีท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านัน

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum) ซึงตังอยูก่ ลางกรุงเตหะรานเป็ น
พิพิธภัณฑ์ทีได้ถกู เก็บสะสมพรมจากทีต่าง ๆ ในอิหร่านทีนํามารวมกันไว้ทีนี ซึง
มีทงพรมผื
ั
นเล็ก และใหญ่สุดต่าง ๆ กันไป และทีน่ าตืนตาตืนใจมากทีสุดก็คือ
ลวดลายทีเลียนแบบพรมผืนแรกของโลก ทีขุดค้นพบโดยนักโบราณคดีชาว
รัสเซียทีเมืองพาซิลิก (Pazyryk)
ซึงพรมนี ได้ใช้หอ่ ศพอยู่ และต่อมาจึงได้ตงชื
ั อว่า พรมพาซิลิก จากการ
ตรวจสอบอายุโดยใช้รงั สี พบว่าพรมผืนนี มีอายุเก่าแก่มากว่า 2,000 ปี มาแล้ว
และเป็ นการถักทอจากลวดลายของชาวเปอร์เซีย จากหลักฐานดังกล่าวได้บง่ บอกให้เห็นว่ามีการทอพรมใน
อิหร่านไม่ตากว่
ํ า 2,500 ปี

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีเจ็ด 27 ก.ย.61

เตหะราน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื องเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานทีแห่ งนี ถูกดูแลรักษา
และมี ก ารบริ หารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติ ของอิ หร่ า น ภายในเต็ มไปด้วยเครื องเงิ น ทอง และ
เครื องประดับอัญมณี เพลรพลอย ไข่มุก อันลําค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ งมีของทีสําคัญต่าง ๆ
ทังสิ น ชม เพชรสี ชมพูทีใหญ่ทีสุ ดในโลก มีนาหนั
ํ กถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกทีประดับด้วยอัญมณี หา้ หมืนกว่า
ชิน ซึ งมีนาหนั
ํ ก 18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของกษัตริ ยท์ ีเคยนังครองราชย์ ซึ งประดับด้วยเพชรนิ ล
จินดามากกว่า 26,000 ชิน มงกุฎของราชวงศ์ ฟาทห์ อาลี ชาฮี ทําด้วยไข่มุกและเพชรพลอยนํ าหนั ก 4.5
กก.รวมถึงเครืองเพชรทองอันประเมิณค่าไม่ได้อีกมากมาย

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่าน เดินทางสู่ ตลาด LOCAL MARKET ซือของฝาก ทีมีชือเสียงของเมือง อาทิ เช่น ถัวพิตาชิโอ เม็ด
วอลนัท อินทผาลัม
ได้เวลาพอสมควรนําท่ านเดิ นทาง  สู่ สนามบิ น Imam Khomeini International Airport (IKA)
เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
บริการอาหารว่ าง ณ ร้ านอาหาร
เหิ นฟ้ า สู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air
เทียวบินที W5051

เย็น

22.10 น.

วันทีแปด 28 ก.ย.61
07.25 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง
21 – 28 SEP 18
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม

49,999 บาท
48,999 บาท
47,999 บาท
9,500 บาท

ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลียนแปลงขนาดของพาหนะทีใช้ในการนํา
เทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี กรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือตํากว่ามาตรฐานของการยืนยัน
การเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิมเต็ม ตามความเหมาะสม

เงือนไขการจอง
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากทีมีการจอง พร้อมส่งรายชือและหน้า
พาสปอร์ตผูท้ ีจะเดินทางทันที
งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
***กรณี เป็ นเล่ม PASS ต่างประเทศ กรุณาโทรสอบถามราคาอีกครังหนึง แต่ละประเทศราคายืนไม่เท่ากัน
และต้องใช้เวลาขอวีซ่า นานกว่าคนไทย ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง ***
กรณี ทีต้องการออกตัวภายในประเทศ กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศอิหร่าน
หนังสื อ PASSPORT ตัวจริ ง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือประทับไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
รูปถ่าย 2 นิว พืนหลังขาว จํานวน 2 รูป

สําเนาทะเบียนบ้าน
 กรอกแบบฟอร์ม ท้ายโปรแกรมส่งกลับมา
 กรณี ทีไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อม กรุ๊ ฟ ท่าน สามารถยืนวีซ่าหน้าด่านได้ดว้ ยตัวท่านเอง ค่าวีซ่า จะอยูท่ ี 100 EUR

กรณียกเลิก
หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลียนชือผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบริ ษทั ฯ จะทําการออกตัวล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัวเครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไป
ยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพือให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ
ซึงไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของ
สายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืนๆเป็ นสําคัญ
กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั

อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ และตัวเครืองบินภายใน ชันประหยัด
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทังสิน 5 คืน
ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
ค่าวีซา่ ประเทศอิหร่าน (ในกรณีท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ตามระยะเวลาทีกําหนดเท่านัน)
ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์
ค่านําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน (นําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที เสี ยชีวติ เนืองจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุ
ระหว่าง 15-75 ปี ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยอายุตากว่
ํ า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทังนีขึนอยูก่ บั

เงือนไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคุม้ ครอง) **ประกันภัยทีทําจากเมืองไทย
ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูนและเครื องร่ อนทุกประเภท ดังนันการเลือกซือ Optional Tour ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าจัดทําหนังสื อเดินทาง
ภาษีมูลค่าเพิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายกขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย 1 USD / ท่าน กรณี ใช้บริ การ bell boy ของแต่ละโรงแรม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่ าน และ หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย
3 USD / ท่าน สําหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน x 6 วัน = 18 USD
2 USD / ท่าน สําหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
3 USD /ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์ ไทย x 8 วัน = 24 USD

รวมค่ าทิป 54 USD/ท่ าน/ หรือประมาณ 1,890 บาทไทย

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ไม่ถึงจํานวนอย่างน้อย 15 ท่านซึงในกรณี นีทาง
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้หากต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณี ทีท่านถูกปฏิเสธในการให้วซี ่า หรื อ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี

ในกรณี ทีท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสี นาเงิ
ํ น (ราชการ) ในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆในการทีท่าน
อาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทียวจะใช้เล่มสี เลือดหมู
ราคานีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรื อ ค่าเงินแลกเปลียน ทาง
บริ ษทั สงวนสิ ทธิทีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิการใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ใน
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพทีใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพือความเข้าใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใช้เพือการโฆษณาเท่านัน

กรอกเอกสารยืนวีซ่าอิหร่ านด้านล่างนี!!
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**
Given Name:

ชือ ....................................................... Family Name: ......................................................................

Father’s name: ............................................................................... Nationality: ………………………………….............. …………
Date of birth:

………………….... Place of birth: ………………….... .Country

of birth …………………....

Passport number: .................................................. Date of issue:............................................ Valid until: …………………....…
Marital status : สถานภาพ

 โสด

 แต่งงาน

 หม้าย

 หย่า

 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส…………………………………………………………….........................
Occupation & Position :……………………………………………... ……………………………………………..............
Occupation of spouse………………………………………………………………………………... .. ………………….
Employer/Company: ……………………………………………...…………………………………………………………
Education (field & degree):

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

If married, Name of spouse: ……………………………………………...………………………………………………..
Full Residence Address:
Phone number:

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

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

Business Address:

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

Phone number: ……………………………………………...………………………………………..……………………..
Email-Address: ……………………………………………...………………………………………..……………………..
Which countries you have visited before?

………………………………………...………………………………………
** สําคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน **

ตัวอย่าง File สําหรับ Scan หน้า Passport เพือยืนวีซ่าอิหร่าน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิมเติม **

** หากท่านไม่สามารถให้เล่มกับทางเจ้าหน้าที ตามระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษทั ฯ จะยืนวีซ่าแบบ
พิเศษ ซึงมีค่าใช้จา่ ยเพิม 1,000 บาท/ท่าน ใช้เวลา 2-3 วันก่อนเดินทาง**

