อิหร่านแกรนด์ทริป 10 ว ัน 8 คืน
บินตรงสบายๆ ไม่ เหนื่อยกับมาฮานแอร์ แวะเมืองสาคัญๆ อันได้ แก่ ..
เตหะราน-พิพธิ ภัณฑ์ อัญมณี-พระราชวังโกเลสตาน-ชีราซ-เปอร์ ซีโปลิสเมืองหลวงเก่ า อิศฟาฮาน-เมืองโบราณนาอีน-เมืองการค้ าเมย์ บอ็ ด-เมือง
มรดกโลกที่ยาซด์ -เคอร์ มันเมืองแห่ งนวัตกรรมโบราณและศูนย์ กลางการค้ า
ในถิน่ ทะเลทราย-พักที่เต๊ นท์ กลางทะเลทรายใกล้ หมู่บ้านชาห์ ดัด-ชมพระ
อาทิตย์ ตกดินที่ทะเลทราย KALUTS ทีถ่ ือว่ าสวยที่สุดอีกแห่ งหนึ่งของโลก

กำหนดกำรเดินทำง : 11 - 20 เมษำยน 2562
ราคา 71,900.-บาท
วันแรกของการเดินทาง(พฤหัสฯ/11 เม.ย.)
20.00 น.

23.35 น.

กรุ งเทพฯ - เตหะราน

คณะเดิน ทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว N (Row N) ใกล้ ป ระตูห มายเลข 9 บนชัน้ 4
(ผู้โดยสารขาออก) ที่ด้านหน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ของสายการบินมาฮานแอร์ (Mahan Air) พบเจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน มาฮานแอร์ ของอิหร่ าน เที่ยวบิน W5-050
ซึ่ง จะใช้ เวลาบิ น ตรงสู่ท่ าอากาศยานอิ ห ม่ ามโคมัยนี อิ น เตอร์ เนชั่น แนล
(IKA) นอกกรุ ง เตหะราน ประมาณ 7 ชั่วโมง มีอาหารบริ การบนเครื่ องที่
รั บประกันว่าทานได้ ไม่มีกลิ่นแขกอย่างที่เข้ าใจกันผิดๆ มานาน เพียงแต่ว่า
ไม่มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บริ การเท่านั ้น เพราะอิหร่ านเป็ นประเทศมุสลิมที่เข้ มงวดในเรื่ องนี ้ เช่นเดียวกับ
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ภายในประเทศอิหร่ านไม่วา่ จะเป็ นในร้ านค้ า ร้ านอาหารหรื อโรงแรมทุกแห่งทุกระดับจึงไม่มีเครื่ องดืป่ ระเภท
แอลกอล์บริ การ

วันที่สองของการเดินทาง(ศุกร์ /12 เม.ย. )
03.45 น.

12.30 น.

พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์ อัญมณี

เที่ยวบิน W5-050 นาท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี ซงึ่ อยู่ทางใต้ ของกรุงเตหะราน เมื่อผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้ าเมืองศุลกากรแล้ ว นาท่านเข้ าสู่ที่พกั Novotel Airport ใกล้ อาคารผู้โดยสารขาเข้ า
09.00 น. บริ การปลุกทางโทรศัพท์และรับประทานอาหารเช้ า
10.30 น. น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ใ จกลางกรุ ง เตหะราน (ใช้ เวลา 40 นาที ) เพื่ อ ชม
พระราชวั ง โกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่ง เป็ น พระราชวัง ที่ ส วยงามใน
ปั จจุบนั ซึง่ ช่วงหนึ่งหลังจากการปฏิวตั โิ ดยอิหม่ามโคมัยนี พระราชวังแห่งนี ้ก็ตกอยู่ใน
สภาพย่ าแย่ ถูกปล่ อ ยทิ ง้ ร้ างอย่ าน่ าอัป ยศอดสู เช่ น เดียวกับ พระราชวัง แห่ ง อื่ น ๆ
พระราชวัง แห่ งนี ้เพิ่ งได้ รั บ การบูร ณะ เมื่ อ เริ่ มเปิ ด
ประเทศอีกครัง้ ราวๆ ห้ าปี ที่ผ่านมานี่เอง อย่างไรก็ตาม พระราชวังแห่งนี ้ก็
ยัง คงความงาม ในการตกแต่ง ภายในด้ วยกระจกเงาตัดเหลี่ ย มแบบ
เดียวกับเพชร และการตกแต่งภายนอกด้ วยกระเบื ้องเคลือบที่มีสีสนั และ
ลวดลายโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ทั ้งหมดที่เกิดขึ น้ ในพระราชวังแห่งนี ้ ก็
ด้ วยกษัตริ ย์องศ์หนึ่งของราชวงศ์กอญัร (Qajar) คือ Nasser Al-Din
Shah (ครองราชย์ ค.ศ.1848-1896) โปรดให้ ส ร้ างและตกแต่ง พระราชวัง แห่ง นี ้ ในศิล ปะแบบยุโ รป ซึ่ง ใน
ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น หลังอาหารกลางวัน นาท่านชมกรุอภิมหาสมบัติที่
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อัญ มณีแ ห่งชาติอิ หร่ าน (National Jewelry
Museum) ซึ่ง อัญ มณี จ ากทุก ยุค ทุก สมัย ของกษั ต ริ ย์ ทุ ก
ราชวงศ์ ที่ เ คยปกครองอาณาจั ก รเปอร์ เซี ย ในอดี ต และ
ครอบครองอภิมหาสมบัติจานวนมากมายนั ้น ล้ วนถูกเก็บไว้
ในสถานที่แห่งนี จ้ นเรี ยกได้ ว่ามี ความอลัง การในชนิ ด และ
รูปแบบ และมโหฬารในจานวนที่มากมายที่สดุ ในโลก
จากพิพิธภัณฑ์อญ
ั มณี นาท่านท่าอากาศยาน Mehrabad Airport เพื่อ
เดินทางสู่เมืองชีราซในจังหวัดฟาส์ ของภูมิภาคทางตอนใต้ ของประเทศอิหร่ าน
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18.00 น.
20.10 น.
Mahan Air

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในสนามบินเมห์ราบัด
ออกเดินทางสู่เมืองชีราซโดยสายการบิ น
เที่ยวบิน W5 1087 ใช้ เวลาประมาณ 1.15

ชัว่ โมง
21.30 น.

เที่ยวบิน W5-1087 นาท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานชีราซ จากนั ้นเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
พักที่โรงแรม ZANDIEH HOTEL หรื อ HOMA HOTEL ระดับ 5* ดาวในเมืองชีราซ

วันที่สามของการเดินทาง(เสาร์ /13 เม.ย.)
06.00 น.
07.00 น
08.00 น.

เมืองชีราซ - เปอร์ ซีโปลีส - อิศฟาฮาน

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
น าท่ านเที่ ยวชมมัส ยิ ดสี ชมพู (Nasir-Ol Molk) ซึ่ง เป็ น มัส ยิ ดที่
สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับ ไปด้ วยกระเบื อ้ งโทนสีแ ดงชมพู-เหลือง เป็ นสีหลัก มีเพียงแห่งเดียวในอิหร่ าน ไม่วา่ ท่านจะมอง
จากมุมไหน มัสยิดแห่งนี ้จะออกสีชมพู ดูสวยงาม อ่อนหวาน ความสวยขนาดที่ได้ รับเลือก ให้ เป็ นภาพปก
หนังสือ ตอนย้ อนรอย อารยัน ของนักเขียนนาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแล้ ว ข้ างใน
กว้ างขวาง ใหญ่โตไม่วา่ จะมองมุมไหน
จากนั ้นเดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ ซโี ปลิส (Persepolis) ซึง่ อยู่ทางด้ านเหนือ
ของเมืองชีราซขึ ้นไปประมาณ 1 ชัว่ โมง พระราชวังแห่งนี ้ได้ ถูกสร้ างขึ ้นเป็ นแห่งที่
สองนั บ ตัง้ แต่ ส ถาปนาอาณาจั ก รเปอร์ เ ชี ย ขึ น้ เมื่ อ ปี 559 ก่ อ นคริ ส ตศัก ราช
(พระราชวังและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาด สร้ างโดยกษั ตริ ย์ไซรั สมหาราช) เริ่ มสร้ างโดยกษั ตริ ย์
ดาริ อุสมหาราช (Darius The Great) ในปี 512 ก่อนคริ สตศักราช โดยได้ นาเอาช่างผู้ชานาญงานใน
แขนงต่างๆ จากยอดฝี มื อ ช่ างในอาณาจั กรต่ างๆ ที่ อ ยู่ ใ ต้
อ านาจการปกครองของเปอร์ เซี ย ในยุ ค นั น้ ซึ่ ง มี ถึ ง 23
อาณาจักร เช่นช่างที่ชานาญงานทางด้ านการตัด การแกะสลัก
หิ น ก็ ม าจากอี ยิ ป ต์
ช่างตกแต่งภายในที่
จะต้ องมี ริ ้ว เงิ นริ ว้
ทองประดับประดาบนฝ้าเพดาน ร่ อ งเสา ผนัง หรื อกรอบประตู
หน้ าต่างก็มาจากอาณาจักรลิเดียช่างเหล็กก็มาจากอาณาจักรฮิ ต
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12.30 น.
บ่าย

19.30 น.

ไทต์เป็ นต้ น หลังจากนั ้นก็มีการก่อสร้ างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รั ชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยเสร็ จ
สมบูรณ์ จนกระทัง่ มาถูกยึดครองและเผาทาลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราชแห่ง
อาณาจักรกรี ซในปี 330 ก่อนคริ สตศักราช แต่กระนั ้นก็ตาม พระราชวังแห่ งนี ้ก็ยังคงไว้ ซึ่งเกียรติศกั ดิ์อัน
ยิ่งใหญ่ ตลอดกาล ทั ้งความใหญ่ โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้ านสถาปั ตย์ ดังนั ้น
เวลา 2 ชัว่ โมงของการเที่ยวชมพระราชวังเปอร์ ซโี ปลิสแห่งนี ้ จึงเป็ น 2 ชัว่ โมงที่คละเคล้ าไปด้ วยความระทึก
ใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอย่างไม่ร้ ูลืมสาหรับผู้มาเยือนทุกคน
จากนั ้นนาท่านแวะชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ ซโี ปลิส ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปเพียง 10 นาทีเท่านั ้น นั่นคือนครหลังความตายที่เรี ยกว่า นัค-เช รอสตัม (Naqsh-e rostam)
หรื อสุ สานสี่กษัตริ ย์น่ ันเอง ที่นี่เป็ นสุสานของพระมหากษั ตริ ย์แห่ง
ราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เชีย และเคยประทับที่
พระราชวังเปอร์ ซโี ปลิสมาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลัก
คาสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ว่า หลังจากสิ ้นชีวิตจากความเป็ น
มนุษยโลกแล้ วชีวติ ก็ยงั คงดาเนินต่อเพียงแต่จะต้ องไปสู่อีกโลกหนึ่งใน
อี กมิ ติห นึ่ ง เท่ านั ้น ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งสร้ างสุส านแห่งนี ใ้ ห้ มี ความยิ่งใหญ่
อลังการเช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริ ย์เหล่านั ้นเคยประทับมาก่อน และที่ไม่ธรรมดาก็คอื เป็ นสุสานที่ขุด
เจาะเข้ าไปเป็ นห้ องขนาดใหญ่บนหน้ าผาหินซึง่ อยู่สงู จากพื ้นถึง 20 เมตร และยังมีการแกะสลักหินส่วนหน้ า
ให้ มีความงดงามอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่นที่ร่มรื่ นใกล้ กบั พระราชวังเปอร์ ซโี ปลิส
นาท่านเดินทางจากเปอร์ ซโี ปลีส เมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ 4 ชัว่ โมงเศษ เมืองอิศฟาฮานเป็ นอดีตเมือง
หลวงของอาณาจักรเปอร์ เซียแห่งยุคที่มีความรุ่งเรื องสูงสุดอีกครั ง้ หนึ่งในศตวรรษ ที่
17-18 อาณาจักรเปอร์ เซียมีความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นภายใต้ การปกครองของราชวงศ์
ซาฟาวิดซึ่ง เป็ น ชาวเปอร์ เซียแท้ และเมื อ งหลวงอิ ศฟาฮานก็ กลายเป็ น ทัง้ เมื อ ง
ศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์ กลางทางการค้ า จนได้ รับฉายาว่า “Esfahan
is half of the world” ใครต้ อ งการสิ น ค้ า อะไรก็ ต้ อ งไปซื ้อหากัน ที่ อิ ศ ฟาฮาน
ยิ่งกว่านั ้นยังเป็ นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์ เซียได้ เชื่อมสัมพันธไมตรี กับอาณาจักร
ต่างๆ รวมทั ้งสยามซึง่ ตรงกับสมัยกรุงศรี อยุธยาอีกด้ วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
โรงแรมที่พกั KOWSAR HOTEL ระดับ 4* ดาว หรื อเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน
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วันที่ส่ ขี องการเดินทาง(อาทิตย์ / 14 เม.ย.)
06.00 น.
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.

อิศฟาฮาน (เต็มวัน)

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอิศฟาฮานซึง่ อยู่บริ เวณ
โดยรอบจัตุรั สอิ ห ม่ ามใจกลางเมื อง (กรุ ณ าเตรี ยมของใช้ ส่วนตัวให้
ครบถ้ วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครัง้ หนึ่ง 18.00 น.) เมือง
อิ ศฟาฮานเป็ น เมื อ งที่ มีอ ายุ เก่ าแก่ ร่ ว ม 1,800 ปี ตั ้งแต่ยุคราชวงศ์
ซัสซาเนียน และเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์ เชี ยระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับ สมั ย
ราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง อดีตเมืองหลวงแห่งนี ้เคยรุ่ งเรื องสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 และปั จจุบันนี ้เป็ น
เมืองมรดกโลกโดยการขึ ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโก นาท่ านเที่ยวชมโบสถ์ แว้ งค์ (Vank Church)
ซึง่ เป็ นโบสถ์ประจาชุมชนชาวอาร์ เมเนียซึง่ พักอาศัยอยู่ในเขต “นิวจุลฟา” ของ
เมืองอิศฟาฮาน ซึ่งนับถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์ โธด๊ อกซ์ นี่เป็ นตัวอย่างหนึ่ง
ของคนต่างนิกาย ต่างศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข และ
ชี ้ให้ เห็นถึงความใจกว้ างของผู้นาประเทศและผู้ นาทางศาสนาซึ่งเป็ น มุส ลิ ม
นิกายชีอะห์ ตัวโบสถ์สร้ างระหว่างปี 1606-1655 หากมองจากภายนอกจะเห็น
โดมของโบสถ์ เหมือนเป็ นโดมของมัสยิด แต่ถ้าดูให้ ดีจะเห็นไม้ กางเขนขนาด
เล็กปั กอยู่ที่โดม ใกล้ ๆ กับตัวโบสถ์ จะมีพิพิธภัณฑ์ ของชาวอาร์ เมเนี ยนซึ่ง จัดแสดงภาพเขียนของบุค คล
ส าคัญ ของชาวอาร์ เมเนี ย น และบางส่ ว นจั ด แสดงวิ วัฒ นาการเกี่ ย วกั บ การพิ ม พ์ ใ นอิ ห ร่ า น ซึ่ ง ชาว
อาร์ เมเนียนเป็ นผู้บกุ เบิก
จากนัน้ ชมมัสยิดอิหม่ าม (Imam Mosque) ตั ้งอยู่ปลายสุดทางด้ านทิศใต้ ของจัตรุ ัส เป็ นหนึ่งในมัสยิด
ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่ มสร้ างในปี 1611 สมัยกษั ตริ ย์ชาห์ อับบาสที่ 1 และเสร็ จ
สมบูรณ์ ในอีก 4 ปี ต่อมา นอกจากขนาดที่ใหญ่ โ ตโอฬารแล้ ว ยังเป็ นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้ า นส
ถาปั ตย์ ท่ีสวยงามที่สุดในประเทศอิหร่ านโดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้ างคร่ อมกันเป็ นสองชั ้น
ขนานกันตลอดทุกตารางนิ ้ว ซึง่ มีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นาสวดให้ แผ่อ อกไป
จนได้ ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ ไมโครโฟน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้ จตุรัสอิหม่าม
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บ่าย

นาท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace) สร้ างขึ ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นที่
ประทับของกษัตริ ย์ชาห์อบั บาสที่ 1 ตั ้งอยู่ทางด้ านตะวันตกของจัตรุ ัสอิหม่าม เป็ นอาคาร 6 ชั ้น ที่ใช้ ไม้ และ
อิฐเป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้ าง บนชั ้น 3 ของพระราชวังสร้ างเป็ นห้ องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้ าเข้ าหา
จัตรุ ัสอิหม่ามสาหรับพระมหากษัตริ ย์และพระราชวงศ์ไว้ ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ และปั จจุบนั
กลายเป็ นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตรุ ัสได้
อย่างชัดเจน จากนั ้นเข้ าชมมัสยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึง่ เป็ นมัสยิด
เฉพาะองค์พระมหากษั ตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั ้นที่จะเข้ ามาทาการละหมาดได้ สร้ างโดยกษั ตริ ย์
ชาห์อบั บาสที่ 1 ระหว่างปี 1602-1619 ขึ ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางห้ องโถงใหญ่ จากนั ้นให้ ท่านได้ มีเวลา อย่ าง
เต็มที่ในการช้ อปปิ ง้ สิ่งของต่างๆ จนกระทัง่ ถึงเวลานัดหมายแล้ วนาท่านเดินทาง
สู่โ รงแรมที่ พัก จากนัน้ พักผ่ อ นตามอัธยาศัยหรื อ เดิน เที่ยวชมและถ่ ายภาพที่
สะพานซิ โ อเซโพลซึ่ ง อยู่ ด้ า นหน้ าของโรงแรม หรื อ จะเดิ น ในย่ า นช้ อปปิ ง้
และร้ านอาหารที่ มี ทั ้งอาหารพื ้นเมื อง กะบับ แบบตุร กี (Donner Kebab) หรื อ
อาหารแบบฟาสต์ฟูด เช่น
เบอร์ เกอร์ ซึ่งเป็ นสิ่งใหม่ที่มีในอิหร่ านที่กาลัง
ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก มีผ้ คู นทั ้งชาวเมืองอิศฟาฮานเองและนักท่องเที่ยวออกมาเดินช้ อปเดินชม
และชิมอาหารต่างๆ กันอย่างคึกคักทุกวันตั ้งแต่ช่วงหัวคา่ จนกระทัง่ ถึงประมาณ 3-4 ทุ่ม
*** ไม่ มอี าหารค่ าบริการ เพื่อให้ ท่านได้ มเี วลาเดินเล่ นและรับประทานเองตามอัธยาศัย***
โรงแรมที่พกั KOWSAR HOTEL ระดับ 4* ดาว หรื อเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน
**ไม่ มอี าหารค่ าบริการ เพื่อให้ ท่านมีเวลาเดินเล่ น ช้ อปปิ ้ งและหามือ้ ค่ าทานเองตามอัธยาศัย**

วันที่ห้าของการเดินทาง(จันทร์ /15 เม.ย.)
06.00 น.
07.00 น.

อิศฟาฮาน - นาอีน - เมย์ บ็อด - ยาซด์

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั ้นเดินทางสู่เมืองนาอีนซึ่งเป็ น เมื องขนาดเล็กที่ อยู่ห่ างออกไปอี กประมาณ 2
ชั่วโมง แวะให้ ท่ านได้ เปลี่ ยนอิ ริยาบถด้ วยการเที่ ยวชม เขตเมื อ งเก่ าและมัส ยิ ด
ประจาเมืองหรือ Jameh Mosque ที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดามัสยิดทั ้งหลาย
ในประเทศอิหร่ านปั จจุบนั โดยจะให้ เวลาท่านประมาณ 1 ชัว่ โมงในการเข้ าชมและ
ถ่ายภาพกับมัสยิดเก่าแก่และสวยงามแห่งนี ้
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13.00 น

19.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่นในเมืองนาอิน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จ
แล้ ว เดินทางต่อสู่เมืองเมย์ บ็อด (Meybod) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนาอีนประมาณ 1 ชั่วโมง นาท่านชม
ป้ อ มปราการนาริ น (Narin Castle) ซึ่ง ตั ง้ อยู่ ใ จกลางเมือนาริ น
ซึ่งนักประวัติศาสตร์ เชื่อว่ าในบริ เวณนีค้ ือที่ตัง้ หลักแหล่ งของคน
ยุ ค บรรพกาลตัง้ แต่ ประมาณ 4,000 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลเลยทีเดียว
และป้ อมปราการแห่ งนีก้ ็สร้ างคร่ อมบนที่ตัง้ หลักแหล่ งเดิม ตัง้ แต่
ประมาณ 800-900 ปี ก่ อนคริ สตกาลในยุ คกษัต ริ ย์โ ซโลมอนแห่ ง
อาณาจักรยูดาย ส่ วนป้ อมปราการที่เห็นในปั จจุบันนีไ้ ด้ สร้ างขึน้
ใหม่ ในยุคซัสซาเนียนของเปอร์ เซียนี่เอง จากเมืองเมย์บ็อดเดินทางต่อสู่เมืองยาซด์ ซงึ่ เปรี ยบไปแล้ วก็
เหมื อ นราชิ นี แ ห่ ง ท้ อ งทะเลทรายของอิ ห ร่ านนั่น เอง โดยมี อ ายุป ระมาณ 1,800 ปี ตั ้งแต่ยุคซัส ซาเนี ยน
เช่นเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
โรงแรมที่พกั ARK HOTEL หรื อ SAFAIYEH HOTEL ระดับ 4 -5* ดาวในเมืองยาซด์

วันที่หกของการเดินทาง(อังคาร/ 16 เม.ย.)
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

ยาซด์ - คาราวานซาราย Zion O Din

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญในเมืองยาซด์ โดยเริ่ มจากศาสนสถานที่ เคย
เป็ นศูนย์ กลางของศาสนาโซโร-แอสเตอร์ เมื่อประมาณต้ นคริ สตกาลใน
สมัยราชวงศ์ซดั ซาเนียนปกครองเปอร์ เชี ย สถานที่แห่งนี ้ตั ้งอยู่บนเนินเขา
ขนาดย่อมทาง ด้ านใต้ ของเมืองยาซด์ เป็ นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้ วยตัวอาคารหลักในการทา
พิธีทางศาสนา บ่อน ้าดืม่ น ้าใช้ ซงึ่ อยู่ใต้ ดนิ ห้ องครัว ห้ องอาหาร ห้ องพัก และแท่นทาพิธี ปลงศพ ทั ้งหมดนี ้
สร้ างด้ วยดินเหนียวตากแห้ ง และเรี ยกรวมกันว่า Tower of Silence นี่เป็ นเพียงบางส่วนที่ให้ ท่านได้
สัมผัสกับศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลกและเมืองยาซด์ก็เป็ นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ โลกด้ วย
จากนั น้ ชม Ateshkadeh Fire Temple ซึ่ ง เป็ นศาสนสถานที่ ช าวโซโร
แอสเตรี ยนในเมืองยาซด์ยงั คงใช้ ในการทาพิธีอยู่ ทั ้งการบูชาเทพอะหุรามาสดา
ซึ่ ง เป็ นเทพสู ง สุ ด ของศาสนานี แ้ ละท่ า น
ศาสดาโซโรแอสเตอร์ ซงึ่ เป็ นผู้เผยแผ่คาสอน
มาตั ้งแต่เมื่อ 628 ปี ก่อนคริ สตกาล การเข้ า
ชมย่อมต้ องให้ ความเคารพต่อสถานที่โดยการไม่ส่งเสียงดัง และอยู่ใน
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12.00 น

อาการสารวมเมื่อเข้ าไปภายในห้ อง ทาพิธี ซึง่ ห้ องนี ้จะต้ องมีเปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาเปรี ยบดัง
พระอาทิตย์ที่ไม่มีวนั ดับ
ปิ ดท้ ายด้ วยการชมมัสยิดประจาเมืองยาซด์ (Masjid-e Jameh) ซึง่ มีเสามินาเร่ ห์ที่สงู ถึง 48 เมตรสูงที่สดุ
ในอิหร่ าน สร้ างตั ้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยคร่ อมลงไปบนมัสยิดหลังเดิมที่มีมาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 12
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่นในเมืองยาซด์
จากนั ้นนาท่านเดินทางออกนอกเมืองยาซด์ม่งุ สู่เส้ นทางการค้ าโบราณทางด้ านตะวันออกซึง่ นักการค้ าและ
นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่เรารู้ จักกันดีนั่นก็คือ มาร์ โค โปโล (Marco Polo) ก็เคยเดินทางแบบกอง
คาราวานการค้ าผ่านบนเส้ นทางนี ้เช่นเดียวกันเมื่อปี ค.ศ. 1272 แวะชมป้อมปราการ
Saryard Fortress ซึ่ง อยู่กลางทะเลทรายอีกแห่ง หนึ่ง ห่างจากเมืองยาซด์อ อกไป
ประมาณครึ่ งชัว่ โมง ป้อมซายาร์ ดมีอายุประมาณ 1,200-1,500 ปี มีขนาดใหญ่ซงึ่ ใน
อดีตเชื่อว่ามีห้องที่อยู่ภายในมากถึง 400 ห้ อง เป็ นศุนย์ บัญชาการเพื่อป้องกันตนเอง
จากข้ าศึกศัตรู จึงมีทั ้งห้ องพัก ห้ องอาหาร ห้ องครั ว ห้ องเก็บเสบียงอาหาร จากนัน้
เดินทางต่ออีกประมาณครึ่ งชั่วโมงก็จะถึงที่พักแรมทางของพ่อ ค้ าในอดีตซึ่งเรี ยกว่ า ”
คาราวานซาราย” (Caravan Sarai) และ
ปั จจุบันนี ้ได้ ถูกดัดแปลงให้ เป็ นที่พกั สาหรั บนักท่องเที่ยวให้ ได้ สมั ผัส
บรรยากาศแบบย้ อนยุคเมื่อ 400- 500 ปี ที่แล้ ว นี่คือที่พักสาหรั บ
คืนนี ้ ....
Zion O Din Caravan Sarai พร้ อมอาหารคา่

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(พุธ/17 เม.ย.) คาราวานซาราย Zion O Din - เมืองเคอร์ มัน
07.00 น.
08.00 น.
09.00น

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ คาราวานซาราย
ออกเดินทางมุ่งตะวันออกสู่เมืองราฟซานจัน (Rafzanjan) อันเป็ นทางผ่านสู่เมืองเคอร์ มนั ระยะทางจาก
คาราวานซารายถึงเมืองราฟซานจันประมาณ 193 กิโลเมตรโดยแวะพักเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถและเข้ าห้ องน ้า
ก่อนที่จะเดินทางต่อสู่เมืองเคอร์ มัน อีกประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมงตามทางหลวงหมายเลข 84 ที่ลาดยางเรี ยบร้ อยและสะดวกสบายแล้ ว
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12.00 น.
บ่าย

19.30

น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเคอร์ มนั
เดินทางไปยังเมืองมาฮาน (Mahan) ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองเคอร์ มัน
ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 36 กิโลเมตร
เพื่อให้ ท่านได้ ชมสถาปั ตยกรรมอิสลามเปอร์ เซียนที่ยิ่งใหญ่ ที่ สุดใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 ทั ้งโครงสร้ างอันโอฬารยิ่งใหญ่ และการตกแต่ง
ด้ วยกระเบื อ้ งเคลื อบสีที่ สวยงามแห่ งยุค นั่น คือ อนุส รณ์ ส ถานของ
ท่ านชาห์ เนมาทอลลาร์ วาลี่ (Shah Ne’matollah Vali) ซึง่ เป็ น
ผู้รอบรู้ หลักคาสอนของศานาอิสลามนิกายซูฟีและเป็ นนักปราชญ์ แห่ง
ศตวรรษด้ วย ท่านเสียชีวติ ลงที่นี่เมื่อปี ค.ศ.1431 ส่วนอนุสรณ์สถาน
ของท่านถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1436 และมีการต่อเติมขยับขยายและ
สร้ างมัส ยิ ดขึ น้ ในภายหลังสมัยกษั ตริ ย์ชาห์ อับ บาส ที่ 1 เมื่ อ ปี ค.ศ.
1601 ซึง่ สถานที่แห่งนี ้ได้ กลายมาเป็ นสถานที่แสวงบุญของชาวมุสลิมทัว่ ไปจนกระทังปั จจุบนั
จากเมืองมาฮานออกไปนอกเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดเคอร์ มนั นัน่ ก็คือตาหนักฤดูร้อนแห่ งหนึ่งของกษัตริย์ในราชวงศ์ กอญัรของเปอร์ เซีย (Qajar
Dynasty) ที่ เ รี ยกว่ า Shazdeh Mahan ห รื อ Prince Garden ส ร้ าง โ ด ยส ถาป นิ ก Mirza
Naserodolleh เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระทับ ของเจ้ า ชาย Mohammad Hassan Khan Qajar เมื่ อ ปี ค.ศ.
1870-1890 บนพื ้นที่อันกว้ างใหญ่ ถึง 5.5 เฮกตาร์ (ประมาณ 33.5 ไร่ )
ท่ามกลางอุทยานที่สวยงามและร่ มรื่ นทั ้งไม้ ดอก ไม้ ประดับ รวมถึงน ้าตก
แบบขั ้นบันไดที่ให้ ความชุ่มชื่นตามแนวทางเดินจากซุ้มประตูด้านหน้ าจน
เกือบถึงพระตาหนัก ปั จจุบันกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง
หนึ่งของอิหร่ าน และได้ รับการบรรจุรายชื่อรอการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.2011 เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วเดินทางกลับสู่โรงแรม
ที่พกั ในเมืองเคอร์ มนั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่โรงแรม KERMAN PARS HOTEL ระดับ 5* ดาวหรื อ
เทียบเท่า
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วันที่แปดของการเดินทาง(พฤหัสฯ/18 เม.ย.)
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.

หลังอาหาร

เมืองเคอร์ มัน - ทะเลทราย Kaluts - Shahdad Camp

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รั บ ประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนัน้ ชมมัส ยิ ดประจ าเมื อ งคือ Malek Jameh
Mosque เป็ นมัสยิดสาคัญและเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเคอร์ มาน ในสถาปั ตยกรรม
แบบเปอร์ เซียน-เซลจุกเติร์ ก สร้ างในยุคที่ พ วกเซลจุกเติร์ กมี อ านาจปกครอง
เปอร์ เซีย โดยกษั ตริ ย์ Malek Touran Shah ที่ 1 (ครองราชย์ ระหว่างปี ค.ศ.
1072-1092) มีขนาดมหึมามากคือกว้ าง 91 เมตรและยาวถึง 101 เมตร นอกจาก
จะอลังการด้ วยขนาดอันมโหฬารแล้ วยังสวยงามด้ วยลวดลายปูนปั น้ อันสวยงาม
อีกด้ วย นี่คือผลงานชิ ้นโบว์แดงแห่งยุคเซลจุกเติร์กเลยทีเดียว จากมัสยิดมาเล็ค
น าท่ านชมสถาปั ตยกรรมอี กรู ป แบบหนึ่ ง คือ การสร้ างโดมด้ วยหิ น ผสมกับ อิ ฐ ที่ เชื่ อ ว่าสร้ างมาตั ้งแต่
คริ สต์สตวรรษที่ 2 ในยุคซัสซาเนียน และสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ อีก
รูปแบบหนึ่งนัน่ ก็คอื Jabalieh Dome (Rock Dome) หรื อชื่อพื ้นเมืองเรี ยกว่า Gonbad-e Jabaliye.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเคอร์ มนั
เดินทางสู่ถิ่นทะเลทรายทางตอนเหนือของเมืองเคอร์มนั ซึ่งเป็ นพืน้ ทีแ่ บบทะเลทรายที่มโี อเอซีสกระจัด
กระจายอยูท่ วไปและหลายแห่
ั่
งก็เป็ นโอเอซีสขนาดใหญ่ทมี่ หี มูบ่ า้ นของชาวอารยันพืน้ ถิน่ ตัง้ หลักปั กฐาน
มานานหลายร้อยปี พืชหลักทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของโอเอซีสก็คอื อินทผาลัมนัน่ เอง ซึง่ จะสังเกตุเห็นว่ามีดง
ของอินทผาลัมที่ใบสีเขียวเข้มอยูท่ วั ่ ไปในแถบนี้ มาร์โค โปโลเคยกล่าวไว้ในปี ค.ศ. 1272 ที่เขาออกมา
เทีย่ วป่ าและล่าสัตว์ในดงอินทผาลัมแถบนี้วา่ “นีค่ อื แหล่งน้ ำที ่
อุดมสมบูรณ์ อย่ำงไม่น่ำเชือ่ เรำจะหำน้ ำทีส่ ะอำดและสัตว์ป่ำ
ได้อย่ำงไม่ยำกเย็นในดงอิทผำลัมเหล่ำนี้ วันนี้เรำทำอำหำร
แบบปิคนิกจำกเกมส์ทเี ่ รำล่ำมำได้จำนวนมำก”
จากเมืองเคอร์ มนั ไปทางเหนือประมาณ 2 ชัว่ โมงก็จะเข้ าสู่พื ้นที่
ตอนในของทะเลทราย Lut ( Kavir - e Lut) ซึ่งมีพื ้นที่มาก
ถึง 153,600 ตารางกิโลเมตร และที่ซ่อนอยู่ในทะเลทรายแห่งนี ้ก็คือพื ้นที่ที่เรี ยกว่า Kaluts นี่คือพืน้ ที่
ทะเลทรายที่สวยติดอั นดั บโลกอี กแห่ งหนึ่ง และมันคื อ หนึ่งเดีย วของประเทศอิ หร่ านที่มีความ
สวยงามระดับมิสยูนิเวอร์ สขนาดนี ้ ให้ ท่านได้ มีเวลาถ่ ายภาพและดื่ม
ด่ า ซึมซับ กั บ บรรยากาศที่ พ ระอาทิตย์ ก าลัง เคลื่อ นคล้ อ ยลอยต่ าลง
จนกระทั่งลับเนินทรายเบือ้ งหน้ าลงไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ าย จากนัน้
จึงเดินทางไปยังที่พัก ซึ่งเป็ นเต๊ นท์ แ บบพืน้ ถิ่ นทะเลทรายซึ่ง อยู่ ห่ า ง
ออกไปจากจุดชมวิวประมาณ 25 นาที
อาหารค่ าและพักค้ างคืนที่ Lut Star Desert camp
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วันที่เก้ าของการเดินทาง(ศุกร์ / 19 เม.ย.)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
15.40 น.
17.20 น.
21.45 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่ชาดัดแคมป์
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคอร์ มันซึ่งเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเคอร์ มันและเป็ นศู นย์ กลางการค้ า การ
คมนาคมขนส่ ง มาตั ้งแต่ยุคที่ มีการค้ าแบบกองคาราวานที่ เรารู้ จักกัน ในนามเส้ นทางสายไหม แวะชม
นวัตกรรมโบราณในศตวรรษที่ 17 ยุคราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์ เซีย นี่คือโรงทาน ้าแข็งโบราณโดยไม่
ต้ องใช้ ไฟฟ้าซึง่ คนเปอร์ เซียคิดได้ เมื่อประมาณ 400 ปี ที่แล้ ว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเคอร์ มัน จากนั ้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานเคอร์ มันซึ่งอยู่
นอกเมืองออกไปประมาณ 15 นาที (ถ้ าการจราจรไม่ตดิ ขัด)
ออกเดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5-1054
สู่ท่าอากาศยานเมห์ราบัดชานกรุงเตหะราน
เที่ยวบิน W5-1054 เดินทางถึงท่าอากาศยานเมห์ราบัด แล้ วเดินทางต่อโดย
รถบัสสู่ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนีเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่กลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ เช่นเคย เที่ยวบิน W5-051 ซึง่ ใช้ เวลาบินตรงเพียง
6.30 ชัว่ โมงเท่านั ้น
**อาหารค่ าบริการบนเที่ยวบินของมาฮานแอร์ **

วันที่สิบของการเดินทาง(เสาร์ / 20 เม.ย.)
07.45 น.

ชาดัดแคมป์ - เคอร์ มัน - สนามบิน

กรุ งเทพฯ

เที่ยวบิน W5- 051 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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อิหร่านแกรนด์ทริป 10 ว ัน 8 คืน
อัตรำค่ำบริกำร
ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่ำน ท่ำนละ
บินชั้นธุรกิจ (พักห้ องคู่) ท่ำนละประมำณ
พักห้ องเดี่ยวจ่ ำยเพิ่ม ท่ำนละ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเป็ นหมู่คณะบนชั ้นประหยัด
-ตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษี สนามบินตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่ าน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท

รำคำต่อท่ำน
71,900.- บำท
เช็ครำคำ
7,800.- บำท

- ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการ
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่ารถ-รับส่งและนาเที่ยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ ชานาญงานคอยอานวยความสะดวก
- ค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 100,000.-บาท

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD / คน / วัน, ทิปคนขับรถ 2 USD. / คน / วัน, ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารที่สงั่ เอง, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ , ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่ าย
3. ค่าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.สาหรับเที่ยวบินในประเทศ และเกิน 30 ก.ก.สาหรับเที่ยวบินระหว่ างประเทศของ
มาฮานแอร์
4. ค่าห่อสัมภาระด้ วยพลาสติกก่อนโหลดขึ ้นเครื่อง เช่น ของทีเ่ ป็ นกล่อง เป็ นลังกระดาษ หรือลังโฟม เป็ นต้ น
5. ค่าพนักงานเข็นกระเป๋ าในสนามบินทุกแห่ง หากท่านเรียกใช้ บริการด้ วยตนเอง

เงื่อนไขการชาระเงิน
1. ชาระงวดแรกเป็ นค่ ามัดจา 30 % จากจานวนทัง้ หมดเมื่อกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มและไม่
ช้ ากว่ า 65 วันก่ อนการเดินทาง
2. ชาระส่ วนที่เหลือทัง้ หมด (70 % ที่เหลือ) ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง
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เอกสารการยื่นขอวีซ่าอิหร่ าน
- กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการยื่นขอวีซา่ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน โดยจัดส่งสาเนา
หน้ าพาสปอร์ ตที่ชดั เจน สมบูรณ์ และ ครบถ้ วน พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประชาชนมายังบริ ษัทฯ
และรูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 3 รูป โดยให้ ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั ้น
หมายเหตุสาคัญที่ผ้ เู ดินทางต้ องอ่ านและทาความเข้ าใจ
1.การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ ้นไป คืนเงินมัดจาทั ้งหมด 30,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจา 10,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-44 วัน หักมัดจา 20,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วัน หักค่าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศ
อิหร่ านหักค่าใช้ จ่าย 100%
2.กรณีฉกุ เฉินหรื อเหตุสาคัญใดๆ
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั คาดไม่ถึงและอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของบริ ษัทฯ เนื่องมาจากภัย
จลาจล ประท้ วง ความไม่สงบทางการเมือง อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ ปั ญหาการจราจร การล่าช้ า หรื อยกเลิกเที่ยวบิน แต่
ทางบริ ษัทฯ จะพยายามแก้ ไขสถานการณ์ให้ ดที ี่สดุ
- หากเกิดเหตุใดๆ หลังจากออกวีซา่ แล้ ว สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ 2,500 บาท โดยปริ ยาย (ไม่คนื ทุกกรณี)
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลที่สงสัยว่าจะลักลอบไปทางานในต่างประเทศ
- ท่านสามารถ นาบัตรเครดิด เช่น VISA, MASTER หรื อเงินสดสกุล EURO และ USD.ไปใช้ ได้ ในร้ านค้ าขนาดใหญ่เท่านั ้น
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กรุ ณากรอกข้ อมูลเพื่อประกอบการทาวีซ่าประเทศอิหร่ าน
(เอกสารของ ชื่อ…………………………….…นามสกุล………...……………………………)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายสาเนาสีหน้ าพาสปอร์ ต พร้ อมสาเนาทะเบียน
บ้ านและบัตรประชาชน / รู ปถ่าย 2 นิ ้ว 3 รู ป (ใช้ รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา และฉากหลัง
สีขาว)

หรือสแกนสีหน้ าพาสปอร์ ต + รูปถ่ าย ขนาดความคมชัด 500 กรณีส่งทางอีเมล
2. ชื่อบิดา........................................................ชื่อมารดา........................................................................
3. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ........................................................................................................................................
4. ชื่อสถานที่ทางาน/บริ ษัท.......................................................ตาแหน่ง...................................................
ที่อยู่บริ ษัท...................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................
เบอร์ ติดต่อ......................................................มือถือ...........................................................................
สมรสกับ นาย/นาง...............................................................สัญชาติ....................................................
5. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศอิหร่านหรื อไม่..................(ถ้ าเคย/เดินทางเข้ าเมื่อ........................................)

หมายเหตุเอกสาร หน้ าพาสปอร์ ตถ่ายสี แบบชัดเจน /รูปถ่ ายขนาด 2 นิว้ เท่านัน้ 3 รูป /ทะเบียนบ้ าน
บัตรประชาชน หรื อนามบัตร ส่งหลังจากการจองทัวร์ ภายใน 1 สัปดาห์
ไม่ รับเอกสารที่ถ่ายจากกล้ องมือถือ และห้ ามเซนต์ ช่ อื บนเอกสารทุกชนิด
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