อิหร่ านไฮไลท์ 6 วัน 4 คืน
เที่ยวครบเมืองสาคัญ: เตหะราน-คาชาน-อะบียาเน่ ห์-อิศฟาฮาน-ชี ราซ

กำหนดกำรเดินทำง ปี

2562 : 13-18 เม.ย. 62 / 12-17 ต.ค. 62 /

16-21 พ.ย. 62 / 28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63

รำคำ 49,900.-บำท
วันแรกของการเดินทาง(เสาร์ )
20.00 น.

23.35 น.

คณะเดิ นทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก แถวเช็คอิ น แถว S ใกล้ประตูหมายเลข 8 ที่
ด้านหน้า เคาน์เตอร์ เช็คอิ น ของสายการบิ น มาฮานแอร์ พบจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ในการเดินทางให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่ าน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-050
ซึ่ งจะใช้เวลา บินประมาณ 7 ชัว่ โมง สู่ กรุ งเตหะราน

วันที่สองของการเดินทาง(อาทิตย์ )
03.50 น.

08.30 น.
09.30 น.

กรุ งเทพฯ-เตหะราน

เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-พิพิธภัณฑ์ อัญมณี-ชีราช

เดิ นทางถึ งท่าอากาศยานนานาชาติ อิหม่ามโคมัยนี ซึ่ งอยู่ทางใต้ของกรุ งเตหะรานลงไปประมาณ 60 ก.ม
(สุ ภาพสตรี กรุ ณาคลุมผมให้เรี ยบร้อยก่อนลงจากเครื่ อง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องโดยไม่ตอ้ งกรอก
เอกสารใดๆ เจ้าหน้าที่จะดูเพียงหน้าพาสปอร์ ตและวีซ่าเท่านั้น เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมที่พกั NOVOTEL HOTEL AIRPORT เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
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10.30 น.

จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ใจกลางกรุ งเตหะราน เพื่อ เที่ ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)
ซึ่ งในช่วงเวลาหนึ่ งหลังการปฏิวตั ิ โดยอิหม่ามโคมัยนี พระราชวังแห่งนี้ กต็ กอยูใ่ นสภาพย่าแย่ ถูกปล่อยทิ้ง
ร้างอย่างน่าอัปยศอดสู เช่นเดียวกับวังแห่งอื่นๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่ มเปิ ดประเทศอี กครั้งหนึ่ งราวๆ ห้าปี
ที่ผา่ นมานี่ เอง อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ กย็ งั คงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ ยมแบบ
เพชรที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัรทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้ วของพระราชวังแห่งนี้ กด็ ว้ ยพระปรี ชาของ
กษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ งของราชวงศ์กอญัรคื อ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้ นตาม
แบบยุโรปที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านั้น ปัจจุบนั ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกเรี ยบร้อยแล้ว

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ใจกลางกรุ งเตหะราน เพื่อเข้าชมอัครสถานซึ่ งทุกคนที่มาเยือนอิ หร่ านต้องไม่พลาด
ชม นัน่ ก็คือกรุ อภิมหาสมบัติแห่งชาติ อิหร่ าน ที่ พิพิธภัณฑ์อญั มณี (Jewelry Museum) ซึ่ งอัญมณี จากทุกยุค
ทุกสมัยของกษัตริ ยท์ ุกราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซี ยในอดี ตจานวนมากมายนั้น ล้วนถูกเก็บไว้ใน
สถานที่แห่งนี้ จนเรี ยกได้วา่ เป็ นกรุ อภิมหาสมบัติที่มีจานวนมากมายและมโหฬารที่สุดในโลก

18.00 น.
20.10 น.
21.30 น.

จากนั้นเดิ นทางสู่ สนามบิ น Mehrabad Airport ซึ่ งเป็ นสนามบิ นภายในประเทศที่ จะเดิ นทางต่อไปยังเมือง
ชี ราซ ซึ่ งเป็ นอดีตเมืองหลวงปลายศตวรรษที่ 18 และเป็ นหัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่ าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในสนามบิน Mehrabad
ออกเดินทางสู่ เมืองชี ราซโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5-1087
เที่ยวบิน W5-1087 นาท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชี ราซ จากนั้นเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
พักที่ PARS HOTEL หรื อ PARSEH HOTEL, SHIRAZ ระดับ 4 ดาวในเมืองชี ราช
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วันที่สามของการเดินทาง (จันทร์ )
ชี ราซ-เปอร์ ซีโปลิส-นัคเชรอสตัม-อิศฟาฮาน
06.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น.
นาท่านชมมัสยิดสี ชมพู (Nasir-Ol Molk) ซึ่ งเป็ นมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปด้วยกระเบื้ อง
โทนสี แดง-ชมพู-เหลือง เป็ นสี หลัก ไม่วา่ ท่านจะมองจากมุมไหนของมัสยิดแห่งนี้ กด็ ูสวยงาม อ่อนหวาน ซึ่ ง
ไม่ เหมื อ นมัส ยิ ดแห่ ง ใดเลย จากนั้น เดิ น ทางไปยัง พระราชวังโบราณเปอร์ ซี โ ปลิ ส (Persepolis) ซึ่ งอยู่
ทางด้านเหนื อของเมื องชี ร าซขึ้ นไปประมาณ 1 ชั่วโมง พระราชวังแห่ งนี้ ได้ถู กสร้างขึ้ น เป็ นแห่ ง ที่ ส อง
นับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซี ยขึ้ นเมื่ อปี 559 ก่อนคริ สตกาล (พระราชวังแห่ งแรกคื อพาซากาดสร้าง
โดยกษัตริ ยไ์ ซรัสมหาราช) เริ่ มสร้างโดยกษัตริ ยด์ าริ อุสมหาราช ในปี 512 ก่อนคริ สตศักราช หลังจากนั้นก็มี
การก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่กย็ งั ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ จนกระทัง่ มาถูกยึดครอง
และเผาทาลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราชแห่ งอาณาจักรกรี ซในปี 330 ก่อนคริ สต
ศักราช แต่กระนั้นก็ตาม พระราชวังแห่ งนี้ ก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งเกี ยรติ ศกั ดิ์ อันยิ่งใหญ่ ตลอดกาลทั้งความใหญ่ โ ต
โอฬารของตัว พระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปั ตย์ดังนั้น ในเวลา 2 ชั่ว โมงของการเที่ ยวชม
พระราชวังเปอร์ ซีโปลิ สแห่ งนี้ จึ งเป็ น 2 ชั่วโมงที่ คละเคล้าไปด้วยความระทึ กใจ ความประหลาดใจและ
ความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นใกล้เปอร์ซีโปลีส
จากนั้นนาท่านแวะชม สถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งที่มีความเกี่ ยวเนื่ องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส ซึ่ งอยูห่ ่ าง
ออกไปเพียง 10 กิ โลเมตรเท่านั้น นั่นคื อ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม (Naqsh-e rostam) หรื อ สุ สาน
สี่ กษัตริ ยน์ นั่ เอง ที่ นี่เป็ นสุ สานของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์อะคามิ นิดที่ เคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เซี ย
และเคยประทับที่พระราชวังเปอร์ซีโปลิสก่อนที่จะสวรรคต แต่ดว้ ยความเชื่ อตามหลักคาสอนของศาสนาโซโร
แอสเตอร์วา่ หลังจากสิ้ นชี วิตจากความเป็ นมนุษยโลกแล้วชี วิตก็ยงั คงดาเนิ นต่อไป เพียงแต่จะต้องไปสู่ อีกโลก
หนึ่ งในอี กมิติหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้นจึ งต้องสร้างสุ สานแห่ งนี้ ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดี ยวกับพระราชวังที่
กษัตริ ยเ์ หล่านั้นเคยประทับมาก่อน และที่ ไม่ธรรมดาก็คือ เป็ นสุ สานที่ ขุดเจาะเข้าไปเป็ นห้องขนาดใหญ่
บนหน้าผาหิ นซึ่ งอยูส่ ู งจากพื้นถึง 20 เมตร และยังมีการแกะสลักหิ นส่ วนหน้าให้มีความงดงามอี กด้วย จากนั้น
นาท่านเดินทางจากเปอร์ซีโปลีสมุ่งขึ้นเหนื อสู่ เมืองอิศฟาฮาน ซึ่ งเป็ นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์ เซี ยที่
เคยรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมากในศตวรรษที่ 17-18 เพราะมี การติ ดต่อ ทางการทู ตและการค้า กับอาณาจัก รต่ า งๆ
มากมายทั้งในยุโรปและในเอเชี ย ซึ่ งรวมถึ งกรุ งสยามในสมัยกรุ งศรี อยุธยาของเราด้ว ย มี คนเปอร์ เซี ย เดิ น
ทางเข้าไปทามาค้าขายและรับราชการในกรุ งศรี อยุธยาจานวนหลายร้อยคน คนเปอร์เซี ยที่ นาคณะพ่อ ค้า และ
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19.30 น.

นักการทูตเข้าไปในกรุ งศรี อยุธยาก็คือ ท่านชี คอาหมัด ซึ่ งได้เข้ารับราชการจนได้เป็ นใหญ่เป็ นโต ภายหลังได้
แต่งงานกับคนไทยและมีลูกมีหลานสื บทอดกันมาอย่างยาวนานจนกระทัง่ ปัจจุบนั และมีเหล่าสกุลที่สืบ
เชื้ อสายมาจากท่านชี คอาหมัดมากกว่า 10 สกุล ในปัจจุบนั เช่น สกุลบุนนาค สกุลช่วงรัศมี ศรี เพ็ญ และ
อา
กาหยี่ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่ KHAJU HOTEL หรื อ ALI QAPU HOTEL, ISFAHAN ระดับ 4 ดาวในเมืองอิศฟาฮาน

วันที่สี่ของการเดินทาง (อังคาร)
อิศฟาฮาน-พระราชวังเชเฮลโซตุน-จัตุรัสอิหม่ าม
06.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น.
จากนั้นนาท่านเดิ นทางเพื่อเที่ ยวชมพระราชวังเชเฮลโซตุน (Chehel Sotun Palace) ที่ สร้างในปี ค.ศ.1614
สมัยชาห์อบั บาสที่ 1 มาแล้วเสร็จในปี 1647 สมัยกษัตริ ยช์ ห์อบั บาสที่ 2 เพื่อใช้เป็ นสถานที่ ตอ้ นรับแขกบ้า น
แขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่ งเป็ นยุคแรกของเปอร์ เซี ย
แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็ นเสาไม้แทนหิ น มี เสาไม้สูงที่ โถงด้านหน้า 20 ต้น ซึ่ งทอดเงาลงไปบนผืนน้ าที่ ใสนิ่ ง
ในสระซึ่ งอยูด่ า้ นหน้าวัง นับทั้งต้นเสาจริ งและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ าอีก 20 ต้น รวมเป็ นเสา 40 ต้น ตรง
ตามความหมายของชื่ อพระราชวัง ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่
หลายภาพที่ มีชื่อเสี ยงโดยฝี มือของศิ ลปิ นประจายุคซาฟาวิด ส่ วนรอบๆ ตัว
วังนั้นร่ มรื่ นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อ ยที่ อ ยู่ร ายรอบ จึ งถื อเป็ นต้นแบบของ
สวนแบบเปอร์ เซี ย ที่ สวยงามอี กแห่ งหนึ่ ง จากนั้น น าท่ า นเดิ น ไปยังจัตุรัส
อิหม่ามหรื อนัคชิ ญะฮาน (Naqshe Jahan Square) ที่อยูใ่ กล้กนั ชื่ อจตุรัสแห่ง
นี้ มีความหมายว่า “รู ปแบบแห่ งโลก” สร้างขึ้ นในปี 1602 โดยกษัตริ ยซ์ าห์อบั บาส ที่ 1 นับเป็ นจัตุรัสที่ใหญ่
เป็ นอันดับสองของโลก รองจากจัตุรัส เที ยนอันเหมิ น ที่ กรุ งปั กกิ่ ง ด้วยขนาดความกว้าง 163 เมตร และยาว
512 เมตร โดยมีอาคารร้านค้าและสถานที่สาคัญต่างๆ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวของยุคซาฟาวิด
อยู่ร ายรอบจัตุรั ส ทุ ก ด้า น ท่ า นจะได้ช มความงามของสถาปั ต ยกรรมเหล่ า นี้ อย่ า งเต็ม ที่ จ นกระทั่ง สิ้ น
แสงสุ ดท้ายของวัน ชมมัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซึ่ งตั้งอยูป่ ลายสุ ดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส เป็ นหนึ่ ง
ในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เริ่ มสร้างในปี ค.ศ.1611 สมัยกษัตริ ยช์ าห์อบั บาสที่ 1
และเสร็ จ สมบู ร ณ์ ใ นอี ก 4 ปี ต่ อ มา นอกจากขนาดที่ ใ หญ่ โ ตโอฬารแล้ว ยัง เป็ นมัส ยิ ดที่ มีอ งค์ป ระกอบ
ทางด้านสถาปั ตย์ที่สวยงามที่ สุดในประเทศอิ หร่ าน โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึ มาที่ สร้างคร่ อมกัน
เป็ นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ ว ซึ่ งมี ผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสี ยงผูน้ าสวด
ให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครโฟน
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12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้กบั จตุรัสอิหม่าม
นาท่านชม พระราชวังอะลี คาปู (Ali Qapu Palace) สร้างขึ้ นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นที่ ประทับ
ของกษัตริ ยช์ าห์อบั บาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิ หม่าม เป็ นอาคารสู ง 6 ชั้น ที่ ใช้ไม้และอิฐ
เป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้าง บนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็ นห้องโถงใหญ่และมีระเบี ยงหันหน้าเข้าหา
จัตุรั ส อิ ห ม่ ามส าหรั บพระมหากษัตริ ย ์ แ ละพระราชวงศ์ไว้ป ระทับ ทอดพระเนตรการละเล่ นต่ า งๆ และ
ปัจจุบนั กลายเป็ นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสู งที่สวยงาม ซึ่ งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยูบ่ นจัตุรัส
ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเข้าชมมัสยิดชี ค-ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่ งเป็ นมัสยิดเฉพาะองค์
พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทาการละหมาดได้ สร้างโดยกษัตริ ยช์ าห์อ ับบาส
ที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ. 1602-1619 ขึ้ นชื่ อว่าวิจิตรสวยงามที่ สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ โดม
ประธานซึ่ งอยู่ตรงกลาง หลังจากนั้นให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ งหรื อถ่ายภาพบริ เวณจตุรัสอิ หม่ามตามอัธยาศัย
จนกระทัง่ ถึงเวลานัดหมาย จากจตุรัสอิหม่าม นาท่านชมสะพานคาจู (Khaju Bridge) เป็ นรายการส่ งท้ายของ
วัน นี้ สะพานแห่ ง นี้ สร้ า งข้า มสองฝั่ งของแม่น้ าสายันเด-รู ด โดยกษัตริ ย ์ซ าห์ อ ับ บาสที่ 2 แห่ ง ราชวงศ์
ซาฟาวิด เมื่อปี ค.ศ 1650 โครงสร้างตอนล่างเป็ นหิ น ส่ วนตอนบนเป็ นอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสาหรับ การ
เสด็จแปรพระราชฐานในบางเวลาของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งอยูก่ ่ ึงกลางบนชั้นที่สองของสะพาน นอกจากนั้นที่
ฐานล่างสุ ดของตัวสะพานยังสามารถปิ ดช่องระบายน้ าได้ดว้ ยหากต้องการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในบางช่วงเวลา

19.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ KHAJU HOTEL หรื อ ALI QAPU HOTEL, ISFAHAN ระดับ 4 ดาวในเมืองอิศฟาฮาน

วันที่ห้าของการเดินทาง (พุธ)
หมูบ้านอะบียาเน่ ห์-คาชาน-สนามบิน
06.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
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08.00 น

13.00 น.
บ่าย

21.45 น.

นาท่านออกเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นอะบี ยาเน่ ห์ ซึ่ งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ที่สวยงาม
และบ้านเรื อนทุกหลังยังใช้ดินเหนี ยวสร้างตามแบบโบราณ ดิ นเหนี ยวสี แดงที่ ถู ก
สายลมและแสงแดดลามเลี ยอยู่ทุกวันจึ งทาให้สีของบ้านทุกหลัง กลายเป็ นสี ชมพู
หมู่บา้ นแห่งนี้ จึงเรี ยกกันอี กอย่างหนึ่ งว่า “หมู่บ้านสี ชมพู” ที่มีผคู ้ นอยูอ่ าศัยสื บทอด
กันมาอย่างไม่เคยทิ้ งร้างเลยเป็ นเวลาอย่างน้อย 2,000 ปี เชื่ อว่าบรรพบุรุษของคน
ในหมู่บา้ นนี้ เป็ นชาวอี ลาไมท์ในอาณาจัก รอี แ ลมในอดี ตที่ หนี สงครามขึ้ น มาจาก
พื้นราบและมาพบสถานที่ อนั เร้นลับบนภูเขาคาคาสแห่ งนี้ ที่ ยากจะมี ใครเข้ามาเห็น เป็ นแหล่งพักพิง อัน
ปลอดภัย จึงได้ต้ งั หลักปักฐานกันมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั จากหมู่บา้ นอะบี ยาเน่ห์บนยอดเขาคาคาส เดินทางลง
ไปยังพื้นราบตรงสู่ เมืองคาชานที่อยูห่ ่างออกไปประมาณ 1.30 ชัว่ โมง นี่ คืออีกเมืองหนึ่ งของประเทศอิ หร่ าน
ที่ เคยเป็ นศูนย์กลางการค้าในอดี ตยุคเส้นทางสายไหม เป็ นเมื องที่ เจริ ญรุ่ งเรื องไม่แพ้กบั อดี ตเมื องหลวงที่
ชื่ ออิศฟาฮาน เพียงแต่วา่ มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น สมควรแก่เวลา จากนั้นนาท่านชมเมืองคาชาน เชื่ อกันว่ามีมา
ตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่ตวั เมืองที่เราเห็นกันในปัจจุบนั นี้ สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 11-13
สมัยที่ พวกเซลจุกเติ ร์ก มี อานาจปกครองเหนื ออาณาจักรเปอร์เซี ย (ประมาณปี 1051-1220 ) และเมื องนี้ เริ่ ม
มี ชื่อเสี ยงทางด้านการทาเครื่ องปั้ นดิ นเผา กระเบื้ องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคการปกครอง
ของราชวงศ์ซาฟาวิด ที่การค้าขยายตัวเป็ นอย่างมากนั้นก็ยิ่งทาให้เมืองคาชานเจริ ญรุ่ งเรื องมากขึ้นไปอีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน
นาท่านเที่ยวชมชมคฤหาสน์เศรษฐีชื่อ Borujerdi Ancient House ที่มีมาตั้งแต่ยคุ ที่เมืองคาชานเคยรุ่ งเรื องบน
เส้นทางการค้าในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์ เซี ย (ศตวรรษที่ 16-18) ซึ่ งเป็ นยุคที่การค้ารุ่ ง เรื อง
สู งสุ ด และเมืองคาชานก็เป็ นหนึ่ งในเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งยุคที่มีความสาคัญอีกเมืองหนึ่ ง มีพอ่ ค้าวาณิ ชย์
ที่ เป็ นมหาเศรษฐี มากมาย คฤหาสน์เศรษฐี หลังนี้ ก็เป็ นหนึ่ งในอี กหลายหลังที่ เป็ นมรดกตกทอดมาสู่ คนยุค
ปัจจุบนั ให้ได้ยอ้ นรอยระลึกถึงความมัง่ คัง่ ในอดีต

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานอิ หม่ามโคมัยนี (IKA) โดยจะแวะเพื่อเข้าห้องน้ าที่ ห้างสรรพสิ นค้า
Meh O-Mah ซึ่ งอยูห่ ่างจากเมืองคาชาน 1.30 ชัว่ โมง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-051
** อาหารค่าบริ การบนเที่ยวบินของมาฮานแอร์ **
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง(พฤหัสฯ)
กรุ งเทพฯ
07.45 น.
เที่ยวบินที่ W5-051 นาท่ านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ₪∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

อัตรำค่ ำบริ กำร
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ ำน

รำคำต่ อท่ ำน
ท่ ำนละ

เดินทำงท่ ำนเดียว จ่ ำยเพิ่มค่ ำพักเดี่ยว

(Single Sup.)

49,900.- บาท
3,800.- บาท

**รำคำทัวร์ รวมตั๋วชัน้ Business Class โปรดสอบถำมรำคำในแต่ ละทริ ปซึ่งจะปรั บเปลี่ยน
ตำมอัตรำภำษีและค่ ำบริ กำรต่ ำงๆ**

ช่ วงเวลำที่แนะนำ

ต.ค. – พ.ย. ฤดูใบไม้ ร่วง อำกำศเย็น บรรยำกำศสวยมำกๆ
ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนำว มีหมิ ะ อำกำศหนำวไม่ มำก บรรยำกำศสวยมำกๆ เช่ นกัน
มี.ค. – ต้ น พ.ค. ฤดูใบไม้ ผลิ อำกำศยังเย็นสบำย บรรยำกำศสวยไปด้ วยดอกไม้

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเป็ นหมู่คณะบนชั ้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าภาษี สนามบินตามรายการ
- ค่ารถ-รับส่งและนาเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่ าน
- ค่ามัคคุเทศก์ ชานาญงานคอยอานวยความสะดวก
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ 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 ค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหกั ณ
ที่จ่าย ฯลฯ
3. ค่าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกิน 20 ก.ก.สาหรับสายการบินในประเทศ และเกิน 30 ก.ก.สาหรับสายการบินมาฮาน แอร์
4. ค่าห่อสัมภาระด้ วยพลาสติกก่อนโหลดขึ ้นเครื่อง เช่น ของทีเ่ ป็ นกล่อง เป็ นลังกระดาษ หรือลังโฟม เป็ นต้ น
5. ค่าพนักงานเข็นกระเป๋ าในสนามบินทุกแห่ง หากท่านเรียกใช้ บริการด้ วยตนเอง

กำรจองและชำระเงิน
- ชาระค่ามัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากตกลงเดินทาง (Confirm) ***
- กรุณาชาระค่าบริ การส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 40 วัน
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เอกสำรกำรยื่นขอวีซ่ำอิหร่ ำน
- กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการยื่นขอวีซา่ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน โดยจัดส่งสาเนา
หน้ าพาสปอร์ ตที่ชดั เจน สมบูรณ์ และ ครบถ้ วน พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประชาชนมายังบริ ษัทฯ และรูปถ่าย
หน้ าตรงไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 3 รูป โดยให้ ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั ้น
หมำยเหตุสำคัญที่ผ้ เู ดินทำงต้ องอ่ ำนและทำควำมเข้ ำใจ
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 าเมืองของ
ประเทศอิหร่ 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 าหรื อยกเลิกเที่ยวบิน แต่ทาง
บริ 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 ณำกรอกข้ อมูลเพื่อประกอบกำรทำวีซ่ำประเทศอิหร่ ำน
(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 ำพำสปอร์ ต + รูปถ่ ำย ขนำดควำมคมชัด 500 กรณีส่งทำงอีเมล
2. ชื่อบิดา........................................................ชื่อมารดา..........................................................................
3.ที่อยูป่ ั จจุบนั ..........................................................................................................................................
4.ชื่อสถานที่ทางาน/บริ ษัท.......................................................ตาแหน่ง.....................................................
ที่อยูบ่ ริ ษัท...................................................................................................รหัสไปรษณี ย์...................
เบอร์ ติดต่อ.....................................................มือถือ...........................................................................
สมรสกับ นาย/นาง......................................................สัญชาติ............................................................
5.ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศอิหร่านหรื อไม่....................(ถ้ าเคย/เดินทางเข้ าเมื่อ........................................)

หมำยเหตุเอกสำร หน้ าพาสปอร์ ตถ่ายสี แบบชัดเจน /รูปถ่ ำยขนำด 2 นิว้ เท่ำนัน้ 3 รูป /ทะเบียนบ้ าน
บัตรประชาชน หรื อนามบัตร ส่งหลังจากการจองทัวร์ ภายใน 1 สัปดาห์
ไม่ รับเอกสำรที่ถ่ำยจำกกล้ องมือถือ และห้ ำมเซนต์ ช่ อื บนเอกสำรทุกชนิด
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