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ว ัน 9 คืน

บินตรงสบายๆ แบบไม่ เหนื่อยกับมาฮานแอร์ แวะเมืองสาคัญๆ อันได้ แก่ ..
เตหะราน-พิพธิ ภัณฑ์ อัญมณี-พระราชวังโกเลสตาน-ชีราซ-เปอร์ ซีโปลิสสุสานสี่กษัตริย์-เมืองหลวงเก่ า อิศฟาฮาน-เมืองโบราณนาอีน-เมืองการค้ า
เมย์ บอ็ ด-เมืองมรดกโลกที่ยาซด์ -เคอร์ มันเมืองแห่ งนวัตกรรมโบราณและ
ศูนย์ กลางการค้ าในทะเลทราย-พักในเต๊ นท์ Lut Star Camp กลาง
ทะเลทราย-ชมพระอาทิตย์ ตกดินในถิน่ ทะเลทรายที่ KALUTS ..
นี่คือทะเลทรายทีส่ วยที่สุดจนได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก

วันเดินทางปี 2562 : 18-28 พ.ค./25 ต.ค.-04 พ.ย.
22 พ.ย.-03 ธ.ค / 27 ธ.ค.-06 ม.ค.2563
วันแรกของการเดินทาง
21.00 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
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23.35 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ ของอิหร่ าน เที่ยวบิน W5-050 ซึง่ จะใช้ เวลาบินตรงสู่ท่าอากาศ
ยานอิหม่ามโคมัยนีอินเตอร์ เนชั่นแนล (IKA) นอกกรุ งเตหะราน ประมาณ 7 ชั่วโมง มีอาหารบริ การบน
เครื่ องที่รับประกันว่าทานได้ ไม่มีกลิ่นแขกอย่างที่เข้ าใจกันผิดๆ มานาน เพียงแต่วา่ ไม่มีเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์
บริ การเท่านั ้น เพราะอิหร่ านเป็ นประเทศมุสลิมที่เข้ มงวดในเรื่ องนี ้ เช่นเดียวกับภายในประเทศอิหร่ านไม่ ว่า
จะเป็ นในร้ านค้ า ร้ านอาหารหรื อโรงแรมทุกแห่งทุกระดับจึงไม่มีเครื่ องดืม่ ประเภทแอลกอล์บริ การ

วันที่สองของการเดินทาง
03.45 น.
09.00 น.
10.30 น.

12.30 น.
บ่าย

18.00 น.
20.10 น.
21.30 น.

เที่ยวบิน W5-050 นาท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนีซงึ่ อยู่ทางใต้ ของกรุงเตหะราน เมื่อผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้ าเมืองศุลกากรแล้ ว นาท่านเข้ าสู่ที่พกั Novotel Airport ใกล้ อาคารผู้โดยสารขาเข้ า
บริ การปลุกทางโทรศัพท์และรับประทานอาหารเช้ า
น าท่ านเดิน ทางสู่ใ จกลางกรุ ง เตหะราน (ใช้ เวลา 40 นาที ) เพื่ อ ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ อิ ห ร่ า น
(National Museum) ซึ่ง ท่ า นจะได้ ท ราบที่ม าของชนชาติ อ ารยั น ซึ่ ง เป็ น
บรรพบุรุษของชาวอิหร่ านปั จจุบัน และการสถาปนาอาณาจักรเปอร์ เซียอั น
ยิ่งใหญ่ เทียบเท่ ากับกรีก อียิปต์ และโรมัน รวมถึงจะได้ ชมโบราณวัตถุต่างๆ ที่
จัดแสดงมากกว่ า 300,000 ชิน้ ตัง้ แต่ ยุคเมโสโปเตเมียจนกระทั่งถึงเปอร์ เซีย
ยุคราชวงศ์ กาจาร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม Ferdorsi (บุปเฟ่ ต์ )
น าท่ านชมกรุ อ ภิ ม หาสมบัติ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อัญ มณี แ ห่ ง ชาติอิ ห ร่ าน (National
Jewelry Museum) ซึ่ง อัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริ ย์ทก
ุ ราชวงศ์ที่เคย
ปกครองอาณาจักรเปอร์ เซียในอดีตและครอบครองอภิมหาสมบัติจานวนมากมาย
นั ้น ล้ วนถูกเก็บไว้ ในสถานที่แห่งนี ้จนเรี ยกได้ ว่ามีความอลังการในชนิดและรู ป แบบ
และมโหฬารในจานวนที่มากมายที่สุดในโลก จากพิพิธภัณฑ์ อัญมณี นาท่ านท่า
อากาศยาน Mehrabad Airport เพื่ อ เดิน ทางสู่เมื อ งชี ร าซในจัง หวัดฟาส์ ใ น
ภูมิภาคทางตอนใต้ ของอิหร่ าน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในสนามบินเมห์ราบัด
ออกเดินทางสู่เมืองชีราซโดยสายการบินMahan Air เที่ยวบิน W5 1087 ใช้ เวลาประมาณ 1.15 ชัว่ โมง
เที่ยวบิน W5-1087 นาท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานชีราซ จากนั ้นเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
พักที่โรงแรม ZANDIEH HOTEL หรื อ HOMA HOTEL ระดับ 5* ดาวในเมืองชีราซ

วันที่สามของการเดินทาง
06.00 น.
07.00 น

พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ – พิพิธภัณฑ์ อัญมณี- ชีราซ

เมืองชีราซ - เปอร์ ซีโปลีส - อิศฟาฮาน

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
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08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

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 ความ
สวยขนาดที่ได้ รับเลือก ให้ เป็ นภาพปกหนังสือ ตอนย้ อนรอย อารยัน
ของนักเขียนนาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแล้ ว ข้ างในกว้ างขวาง ใหญ่โตไม่วา่ จะมองมุมไหน
จากนั ้นเดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ ซีโปลิส (Persepolis) ซึ่งอยู่ทางด้ านเหนือของเมืองชีร าซขึ น้ ไป
ประมาณ 1 ชัว่ โมง พระราชวังแห่งนี ้ได้ ถูกสร้ างขึ ้นเป็ นแห่งที่สองนับตั ้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์ เชี ยขึ ้น
เมื่อปี 559 ก่อนคริ สตศักราช (พระราชวัง และเมื องหลวงแห่งแรกคือพาซากาด สร้ างโดยกษั ตริ ย์ไ ซรั ส
มหาราช) เริ่ มสร้ างโดยกษัตริ ย์ดาริ อสุ มหาราช (Darius The Great) ในปี 512 ก่อนคริ สตศักราช โดยได้
นาเอาช่างผู้ชานาญงานในแขนงต่างๆ จากยอดฝี มือช่างในอาณาจักรต่างๆ ที่อยู่ใต้ อานาจการปกครองของ
เปอร์ เซียในยุค นัน้ ซึ่ง มี ถึง 23 อาณาจักร เช่ น ช่ างที่ ชานาญงาน
ทางด้ านการตัด การแกะสลักหินก็มาจากอียิปต์ ช่างตกแต่งภายใน
ที่จะต้ องมีริว้ เงินริ ว้ ทองประดับประดาบนฝ้าเพดาน ร่ องเสา ผนังหรื อ
กรอบประตู หน้ าต่างก็ มาจากอาณาจัก รลิ เดียช่ างเหล็ กก็ ม าจาก
อาณาจักรฮิตไทต์เป็ นต้ น หลังจากนั ้นก็มีการก่อสร้ างเพิ่มเติมอย่ าง
ต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยงั ไม่เคยเสร็ จสมบูรณ์ จนกระทัง่
มาถูกยึดครองและเผาทาลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราชแห่งอาณาจั กรกรี ซในปี
330 ก่อนคริ สตศักราช แต่กระนั ้นก็ตาม พระราชวังแห่งนี ้ก็ยงั คงไว้ ซงึ่ เกียรติศกั ดิอ์ ันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั ้ง
ความใหญ่ โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้ านสถาปั ตย์ ดังนั ้นเวลา 2 ชั่วโมงของการ
เที่ยวชมพระราชวังเปอร์ ซโี ปลิสแห่งนี ้ จึงเป็ น 2 ชัว่ โมงที่คละ
เคล้ าไปด้ วยความระทึ กใจ ความประหลาดใจและความ
ประทับใจอย่างไม่ร้ ูลืมสาหรับผู้มาเยือนทุกคน
เจาะเข้ าไปเป็ นห้ องขนาดใหญ่บนหน้ าผาหินซึง่ อยู่สงู จากพื ้น
ถึ ง 20 เมตร และยัง มี การแกะสลักหิ น ส่วนหน้ าให้ มี ความ
งดงามอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่นภาคใต้ ที่ร่มรื่ นใกล้ กบั พระราชวังเปอร์ ซโี ปลิส
นาท่านเดินทางจากเปอร์ ซโี ปลีส เมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ 4 ชัว่ โมงเศษ เมืองอิศฟาฮานเป็ นอดีตเมือง
หลวงของอาณาจักรเปอร์ เซียแห่ง ยุคที่มี ความรุ่ งเรื องสูงสุดอี กครั ง้ หนึ่งในศตวรรษ ที่ 17-18 อาณาจักร
เปอร์ เซียมีความมั่นคงเป็ นปึ กแผ่น ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์ ซาฟาวิดซึ่งเป็ น ชาวเปอร์ เซียแท้ และ
เมืองหลวงอิศฟาฮานก็กลายเป็ นทั ้งเมืองศูนย์ กลางการปกครองและเมืองศูนย์ กลางทางการค้ า จนได้ รับ
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19.30 น.

ฉายาว่า “Esfahan is half of the world” ใครต้ อ งการสิ น ค้ าอะไรก็ ต้อ งไปซื ้อหากันที่ อิศฟาฮาน
ยิ่งกว่านั ้นยังเป็ นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์ เซียได้ เชื่อมสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักรต่างๆ รวมทั ้งสยามซึง่ ตรง
กับสมัยกรุงศรี อยุธยาอีกด้ วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
โรงแรมที่พกั KOWSAR HOTEL ระดับ 4* ดาว หรื อเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน

วันที่ส่ ขี องการเดินทาง
06.00 น.
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.

อิศฟาฮาน (เต็มวัน)

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางไปยัง สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวของเมื อ งอิ ศฟาฮานซึ่ ง อยู่
บริ เวณโดยรอบจัตุรั ส อิ ห ม่ ามใจกลางเมื อ ง (กรุ ณ าเตรี ยมของใช้
ส่ วนตัวให้ ครบถ้ วนก่ อ นลงจากรถ เพราะรถจะมารั บ อี ก ครั ง้ หนึ่ ง
18.00 น.) เมืองอิศฟาฮานเป็ นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 1,800 ปี ตั ้งแต่
ยุคราชวงศ์ซสั ซาเนียน และเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์ เชียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึง่ ตรงกับ
สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง อดีตเมืองหลวงแห่งนี ้เคยรุ่ งเรื องสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 และปั จจุบันนี ้
เป็ น เมื อ งมรดกโลกโดยการขึ น้ ทะเบี ยนขององค์ การยูเนสโก น าท่ า นเที่ย วชมโบสถ์ แ ว้ ง ค์ (Vank
Church) ซึง่ เป็ นโบสถ์ประจาชุมชนชาวอาร์ เมเนียซึง่ พักอาศัยอยู่ใ นเขต “นิวจุลฟา” ของเมืองอิศฟาฮาน
ซึ่งนับถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์ โธด๊ อกซ์ นี่เป็ นตัวอย่างหนึ่งของคนต่างนิกาย ต่างศาสนา แต่สามารถอยู่
ร่ วมกันได้ อย่างมีความสุข และชี ้ให้ เห็นถึงความใจกว้ างของผู้นาประเทศและผู้นาทางศาสนาซึง่ เป็ น มุสลิม
นิกายชีอะห์ ตัวโบสถ์ สร้ างระหว่างปี 1606-1655 หากมองจากภายนอกจะเห็น
โดมของโบสถ์ เหมือนเป็ นโดมของมัสยิด แต่ถ้าดูให้ ดีจะเห็นไม้ กางเขนขนาดเล็ก
ปั กอยู่ที่โดม ใกล้ ๆ กับตัวโบสถ์ จะมีพิพิธภัณฑ์ ของชาวอาร์ เมเนียนซึ่งจัดแสดง
ภาพเขี ย นของบุ ค คลส าคั ญ ของชาวอาร์ เมเนี ย น และบางส่ ว นจั ด แสดง
วิวฒ
ั นาการเกี่ยวกับการพิมพ์ในอิหร่ าน ซึง่ ชาวอาร์ เมเนียนเป็ นผู้บกุ เบิก
จากนัน้ ชมมัสยิดอิหม่ าม (Imam Mosque) ตั ้งอยู่ปลายสุดทางด้ านทิศใต้
ของจัตรุ ัส เป็ นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่ มสร้ างในปี 1611 สมัยกษั ตริ ย์
ชาห์ อับบาสที่ 1 และเสร็ จสมบูรณ์ ในอีก 4 ปี ต่อมา นอกจากขนาดที่ใหญ่ โตโอฬารแล้ ว ยังเป็ นมัสยิดที่มี
องค์ประกอบทางด้ าน สถาปั ตย์ที่สวยงามที่สดุ ในประเทศอิหร่ านโดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้ าง
คร่ อมกันเป็ นสองชั ้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ ้ว ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียง
ผู้นาสวดให้ แผ่ออกไปจนได้ ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ ไมโครโฟน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้ จตุรัสอิหม่าม

(US) อิหร่านแกรนด์ทริป (W5) 11 วัน 9 คืน Update 15-02-19

4

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 องโถง
ใหญ่ และมีระเบียงหันหน้ าเข้ าหาจัตรุ ั ส อิห ม่ามสาหรั บพระมหากษั ตริ ย์
และพระราชวงศ์ไว้ ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ และปั จจุบัน
กลายเป็ นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุก
มุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตรุ ั สได้ อย่างชัดเจน จากนั ้นเข้ าชมมัสยิด ชีค
ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึง่ เป็ นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย์และพระบรม
วงศานุวงศ์เท่านั ้นที่จะเข้ ามาทาการละหมาดได้ สร้ างโดยกษั ตริ ย์ชาห์ อบั บาสที่ 1 ระหว่างปี 1602-1619
ขึ ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สดุ ในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางห้ องโถง
ใหญ่ จากนั ้นให้ ท่านได้ มีเวลาอย่างเต็มที่ในการช้ อปปิ ง้ สิ่งของต่างๆ จนกระทัง่ ถึงเวลานัดหมายแล้ วนาท่าน
เดินทางสู่โรงแรมที่พัก จากนั ้นพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อเดินเที่ ยวชม
และถ่ายภาพที่สะพานซิโอเซโพลซึง่ อยู่ด้านหน้ าของโรงแรม หรื อจะเดิน
ในย่านช้ อปปิ ง้
และร้ านอาหารที่มีทั ้งอาหารพื ้นเมือง กะบับแบบ
ตุรกี (Donner Kebab) หรื ออาหารแบบฟาสต์ฟูด เช่น
เบอร์ เกอร์
ซึ่งเป็ นสิ่งใหม่ที่มีใ นอิ หร่ านที่ กาลังได้ รั บความนิยมเป็ นอย่ างมาก มี
ผู้คนทั ้งชาวเมืองอิศฟาฮานเองและนักท่องเที่ยวออกมาเดินช้ อปเดินชมและชิมอาหารต่างๆ กันอย่างคึกคัก
ทุกวันตั ้งแต่ช่วงหัวคา่ จนกระทัง่ ถึงประมาณ 3-4 ทุ่ม
**ไม่ มอี าหารค่ าบริการ เพื่อให้ ท่านได้ เปลี่ยนบรรยากาศด้ วยการเดินชม เดินช้ อป และเดินชิมเพื่อ
หามือ้ ค่ าทานเองตามอัธยาศัย ได้ บรรยากาศแบบกันเองกับชาวอิหร่ านในเมืองอิศฟาฮาน**
โรงแรมที่พกั KOWSAR HOTEL ระดับ 4* ดาว หรื อเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน

วันที่ห้าของการเดินทาง
06.00 น.
07.00 น.

อิศฟาฮาน - นาอีน - เมย์ บ็อด - ยาซด์

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั ้นเดินทางสู่เมืองนาอีนซึง่ เป็ นเมืองขนาดเล็กที่อยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 2
ชั่วโมง แวะให้ ท่านได้ เปลี่ยนอิริยาบถด้ วยการเที่ยวชม เขตเมืองเก่าและมัสยิด
ประจ าเมื อ งหรื อ Jameh Mosque ที่ เชื่ อ ว่าเก่ าแก่ ที่ สุ ดในบรรดามั ส ยิ ด
ทั ้งหลายในประเทศอิหร่ านปั จจุบนั โดยจะให้ เวลาท่านประมาณ 1 ชัว่ โมงในการ
เข้ าชมและถ่ายภาพกับมัสยิดเก่าแก่และสวยงามแห่งนี ้
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19.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่นในเมืองนาอิน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จ
แล้ ว เดินทางต่อสู่เมืองเมย์ บ็อด (Meybod) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนาอีนประมาณ 1 ชั่วโมง นาท่านชม
ป้ อ ม ป ร า ก า ร น า ริ น (Narin Caravan Sarai) ซึ่ ง นั ก
ประวัติศาสตร์ เชื่อว่ าในบริ เวณนีค้ ือที่ตัง้ หลักแหล่ งของคน
ยุ ค บรรพกาลตั ง้ แต่ ประมาณ 4,000 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลเลย
ทีเ ดี ย ว และป้ อมปราการแห่ ง นี ก้ ็ ส ร้ างคร่ อมบนที่ตั ง้ หลัก
แหล่ ง เดิ ม ตัง้ แต่ ประมาณ 800-900 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลในยุ ค
กษัตริ ย์โซโลมอนแห่ งอาณาจักรยูดาย ส่ วนป้ อมปราการที่
เห็ น ในปั จจุ บั น นี ไ้ ด้ สร้ างขึ น้ ใหม่ ในยุ ค ซั ส ซาเนี ย นของ
เปอร์ เซีย นี่ เ อง จากเมื อ งเมย์ บ็ อ ดเดิน ทางต่อสู่เ มือ งยาซด์ ซึ่งเปรี ยบไปแล้ วก็ เหมื อ นราชิ นีแ ห่งท้ อง
ทะเลทรายนัน่ เอง โดยมีอายุประมาณ 1,800 ปี ตั ้งแต่ยคุ ซัสซาเนียนเช่นเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
โรงแรมที่พกั ARK HOTEL หรื อ DAD HOTEL ระดับ 4 ดาวในเมืองยาซด์
**เพื่อความสะดวก กรุณาจัดเตรี ยมเสื ้อผ้ าและของใช้ จาเป็ นสาหรับการไปพัก 1 คืนที่คาราวานซารายใน
ทะเลทรายในคืนพรุ่งนี ้ ส่วนกระเป๋ าใหญ่ จะไม่เอาลงจากรถเพราะพื ้นเป็ นหินกรวดจึงลากกระเป๋ ายาก**

วันที่หกของการเดินทาง
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
เคยเป็ นศูน ย์ ก ลางของศาสนาโซโร-แอสเตอร์ เมื่ อ ประมาณต้ น
คริ สตกาลในสมัยราชวงศ์ซดั ซาเนียนปกครองเปอร์ เชี ย สถานที่แห่ง นี ้
ตั ้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมทางด้ านใต้ ของเมืองยาซด์ เป็ นคอมเพล็กซ์
ขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้ วยตัวอาคารหลักในการทาพิธีทางศาสนา บ่อน ้าดื่มน ้าใช้ ซึ่งอยู่ใต้ ดิน ห้ องครั ว
ห้ องอาหาร ห้ องพัก และแท่นทาพิธีปลงศพ ทั ้งหมดนี ้สร้ างด้ วยดินเหนียวตากแห้ ง และเรี ยกรวมกัน ว่า
Tower of Silence นี่เป็ นเพียงบางส่วนที่ให้ ท่านได้ สม
ั ผัสกับศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลกและเมืองยาซด์ก็
เป็ นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ โลกด้ วย
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จากนั ้นชม Ateshkadeh Fire Temple ซึง่ เป็ นศาสนสถานที่ชาวโซโรแอสเตรี ยนในเมืองยาซด์ยงั คงใช้
ในการทาพิธีอยู่ ทั ้งการบูชาเทพอะหุรามาสดาซึง่ เป็ นเทพสูงสุดของศาสนานี ้และท่ าน
ศาสดาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งเป็ นผู้เผยแผ่คาสอนมาตั ้งแต่เมื่อ 628 ปี ก่อนคริ สตกาล การ
เข้ าชมย่อ มต้ องให้ ความเคารพต่อสถานที่โ ดยการไม่ส่ง เสี ยงดัง และอยู่ในอาการ
ส ารวมเมื่ อ เข้ าไปภายในห้ อ ง ท าพิ ธี ซึ่ง ห้ อ งนี จ้ ะต้ อ งมี เปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่
ตลอดเวลาเปรี ยบดังพระอาทิตย์ที่ไม่มีวนั 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
จากนัน้ น าท่ านเดิน ทางออกนอกเมื อ งยาซด์ ม่ งุ สู่เส้ นทางการค้ า
โบราณทางด้ านตะวันออกซึง่ นักการค้ าและนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ ของ
โลกที่ เรารู้ จักกัน ดีนั่น ก็ คือ มาร์ โค โปโล (Marco Polo) ก็ เคย
เดินทางแบบกองคาราวานการค้ าผ่านบนเส้ นทางนี ้เช่นเดียวกันเมื่อปี
ค.ศ. 1272 แวะชมป้อมปราการ Saryard Fortress ซึ่งอยู่กลางทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งห่างจากเมือง
ยาซด์ออกไปประมาณครึ่ งชั่วโมง ป้อมซายาร์ ดมีอายุประมาณ 1,200-1,500 ปี มีขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีต
เชื่อว่ามีห้องที่อยู่ภายในมากถึง 400 ห้ อง เป็ นศุนย์บญ
ั ชาการเพื่อป้องกันตนเอง
จากนั ้นเดินทางต่ออีกประมาณครึ่ งชั่วโมงก็จะถึงที่พักแรมทางของพ่อค้ าในอดีต
ซึง่ เรี ยกว่า”คาราวานซาราย” (Caravan Sarai) และปั จจุบนั นี ้ได้ ถกู ดัดแปลง
ให้ เป็ นที่พักสาหรั บนักท่องเที่ ยวให้ ได้ สัมผัสบรรยากาศแบบย้ อ นยุคเมื่ อ เกื อ บ
500 ปี ที่แล้ ว
พักที่ Zien O Din Caravan Sarai พร้ อมอาหารคา่

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

ZIEN O DIN

- เมืองเคอร์ มัน - มาฮาน

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ คาราวานซาราย หลังอาหารเช้ า ออกเดินทางมุ่งตะวันออกสู่เมืองเคอร์ มนั ซึง่ เป็ น
เมืองหลวงของจังหวัดเคอร์ มนั อันเป็ นศูนย์กลางการค้ าในถิ่นทะเลทรายที่สาคัญไม่แพ้ เมืองยาซด์ และมาร์
โค โปโลก็เคยเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้ าที่เมืองนี ้ในช่วงปลายปี ค.ศ.1272 นี่คอื เมืองที่เขาบอกว่าชอบ
มากที่สดุ เมืองหนึ่งที่อยู่ในอาณาจักรเปอร์ เซีย จากเมืองเคอร์ มนั
เดินทางต่อไปอีกประมาณ 35 กิโลเมตรก็จะถึงเมืองมาฮานที่จะ
รับประทานอาหารและเที่ยวชมสถานที่สาคัญในบ่ายวันนี ้
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19.30

น.

(คาราวานซาราย-เคอร์ มนั ระยะทาง 115 กิโลเมตร และเคอร์ มัน-มาฮาน 35 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองมาฮาน
ชมสถานที่สาคัญในเมืองมาฮาน (Mahan) โดยเริ่มจากสถาปั ตยกรรมอิสลามเปอร์ เซียนที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ทั ้งโครงสร้ างอันโอฬารยิ่งใหญ่ และการตกแต่งด้ วยกระเบื ้องเคลือบสีที่สวยงามแห่ง
ยุค นัน่ คืออนุสรณ์สถานของท่ านชาห์ เนมาทอลลาร์ วาลี่ (Shah Ne’matollah Vali) ซึง่ เป็ นผู้รอบ
รู้หลักคาสอนของศานาอิสลามนิกายซูฟีและเป็ นนักปราชญ์ แห่งศตวรรษด้ วย ท่านเสียชีวิต ลงที่นี่เมื่อปี
ค.ศ.1431 ส่วนอนุสรณ์ สถานของท่านถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1436 และมีการต่อเติมขยับขยายและสร้ าง
มัสยิดขึ ้นในภายหลังสมัยกษัตริ ย์ชาห์ อับบาส ที่ 1 เมื่อปี ค.ศ.1601 ซึง่ ได้ กลายเป็ นสถานที่แสวงบุญ ของ
ชาวมุสลิมทัว่ ไปจนกระทัง่ ปั 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 เ พื่ อ เ ป็ น ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง เ จ้ า ช า ย
Mohammad Hassan Khan Qajar เมื่อปี ค.ศ.18701890 บนพื ้นที่อน
ั กว้ างใหญ่ถึง 5.5 เฮกตาร์ (ประมาณ 33.5
ไร่ ) ท่ ามกลางอุท ยานที่ ส วยงามและร่ มรื่ น ทัง้ ไม้ ดอก ไม้
ประดับ รวมถึ ง น า้ ตกแบบขัน้ บัน ไดที่ ใ ห้ ความชุ่มชื่ น ตาม
แนวทางเดินจากซุ้มประตูด้านหน้ าจนเกือบถึงพระตาหนักปั จจุบนั กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมอี ก
แห่งหนึ่งของอิหร่ าน และได้ รับการบรรจุรายชื่อรอการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เมื่อ
ได้ เวลาอันสมควรแล้ วเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั ในเมืองเคอร์ มนั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่โรงแรม KERMAN PARS HOTEL ระดับ 5* ดาวหรื อเทียบเท่า
***เพื่อความสะดวก กรุณาจัดเตรี ยมเสื ้อผ้ าและของใช้ จาเป็ นสาหรับการไปพัก 1 คืนที่แค้ มป์ พักใน
ทะเลทรายในคืนพรุ่งนี ้ ส่วนกระเป๋ าใหญ่ จะไม่เอาลงจากรถเพราะต้ องลากกระเป๋ าไกล***

วันที่แปดของการเดินทาง
07.00 น.

เมืองเคอร์ มัน - ทะเลทราย KALUTS – LUT STAR CAMP

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม

(US) อิหร่านแกรนด์ทริป (W5) 11 วัน 9 คืน Update 15-02-19

8

08.00 น.

13.00 น.

หลังอาหาร

รั บ ประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนัน้ ชมมัส ยิ ดประจ าเมื อ งคือ Malek Jameh
Mosque เป็ นมัส ยิดสาคัญและเก่าแก่ที่ส ุดในจังหวัด เคอร์ มาน ในสถาปั ตยกรรมแบบเปอร์ เซียน-เซลจุก
เติร์ก สร้ างในยุคที่พวกเซลจุกเติร์กมีอานาจปกครองเปอร์ เซีย โดยกษัตริ ย์ Malek
Touran Shah ที่ 1 (ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ.1072-1092) มีขนาดมหึมามาก
คือกว้ าง 91 เมตรและยาวถึง 101 เมตร นอกจากจะอลังการด้ วยขนาดอันมโหฬาร
แล้ วยังสวยงามด้ วยลวดลายปูนปั น้ อันสวยงามอีกด้ วย นี่คอื ผลงานชิ ้นโบว์แดงแห่ง
ยุคเซลจุกเติร์กเลยทีเดียว จากมัสยิดมาเล็คนาท่านชมสถาปั ตยกรรมอีกรูปแบบ
หนึ่ง คือการสร้ างโดมด้ วยหินผสมกับอิฐ ที่เชื่อว่าสร้ างมาตั ้งแต่ คริ สต์สตวรรษที่ 2 ในยุคซัสซาเนียน
และสัน นิ ษ ฐานว่าน่ าจะเป็ น ศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ อี กรู ปแบบหนึ่ ง นั่น ก็ คือ Jabalieh
Dome (Rock Dome) หรื อชื่อพื ้นเมืองเรี ยกว่า Gonbad-e Jabaliye.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเคอร์ มนั
เดินทางสู่ถิ่นทะเลทรายทางตอนเหนือของเมืองเคอร์มนั ซึ่งเป็ น
พื้น ที่แ บบทะเลทรายที่ม ีโ อเอซีส กระจัด กระจายอยู่ทัว่ ไปและ
หลายแห่งก็เป็ นโอเอซีสขนาดใหญ่ทมี่ หี มู่บา้ นของชาวอารยันพื้น
ถิ่นตัง้ หลักปั กฐานมานานหลายร้อยปี พืชหลักที่เป็ นสัญลักษณ์
ของโอเอซีสก็คอื อินทผาลัมนั น่ เอง ซึ่งจะสังเกตุ เห็นว่ามีดงของ
อินทผาลัมทีใ่ บสีเขียวเข้มอยูท่ วั ่ ไปในแถบนี้ มาร์โค โปโลเคยกล่าวไว้ในปี ค.ศ.1272 ทีเ่ ขาออกมาเทีย่ ว
ป่ าและล่าสัตว์ในดงอินทผาลัมแถบนี้วา่ “นีค่ อื แหล่งน้ ำทีอ่ ุดมสมบูรณ์อย่ำงไม่น่ำเชือ่ เรำจะหำน้ ำทีส่ ะอำด
และสัตว์ป่ำได้อย่ำงไม่ยำกเย็นในดงอิทผำลัมเหล่ำนี้ วันนี้เรำทำอำหำรแบบปิคนิกจำกเกมส์ทเี ่ รำล่ำมำได้
จำนวนมำก”
จากเมืองเคอร์ มันไปทางเหนือ ประมาณ 2 ชั่วโมงก็จะเข้ าสู่พื ้นที่ตอนในของทะเลทราย Lut ( Kavir - e
Lut) ซึ่ง มีพื ้นที่มากถึง 153,600 ตารางกิโ ลเมตร และที่ซ่อนอยู่ใ นทะเลทรายแห่ง นี ้ก็ คือพื ้นที่ที่ เรี ย กว่ า
Kaluts นี่คือพืน
้ ที่ทะเลทรายที่สวยติดอันดับโลกอีกแห่ งหนึ่งและมันคือหนึ่งเดียวของประเทศ
อิหร่ านที่มีความสวยงามระดับมิสยูนิเวอร์ สขนาดนี ้ ให้ ท่านได้ มีเวลาถ่ ายภาพ
และดื่ มด่ า ซึมซับ กั บ บรรยากาศที่พ ระอาทิต ย์ ก าลั ง เคลื่ อ นคล้ อยลอยต่ า ลง
จนกระทั่งลับเนินทรายเบือ้ งหน้ าลงไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ าย จากนัน้ จึงเดินทาง
ไปยังที่พักซึ่งเป็ นเต๊ นท์ แบบพืน้ ถิ่นทะเลทรายที่ Lut Star Desert Camp ซึ่ง
อยู่ห่างออกไปจากจุดชมวิว 45 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่ าและพักค้ างคืนที่ Lut Star Desert Camp
ในเขตทะเลทราย Kavie -E Lut ใต้ ผืนฟ้ าอันกว้ างไกลและดารดาษไปด้ วยหมู่ดาวน้ อยใหญ่ นับ
ล้ านดวง นี่คือประสบการณ์ อันหาได้ ยากยิ่งที่ต้องมาเก็บเกี่ยวด้ วยตัวเองให้ ได้ อย่ างน้ อยสักครัง้
หนึ่ง
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วันที่เก้ าของการเดินทาง
07.00 น.

12.00 น.

15.40

น.

19.30 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ที่ ชาดัดแคมป์ จากนั ้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคอร์ มันซึ่ง เป็ น เมืองหลวงของ
จังหวัดเคอร์ มนั และเป็ นศูนย์ กลางการค้ า การคมนาคมขนส่งมาตั ้งแต่ยุคที่มีการค้ าแบบ
กองคาราวานที่เรา รู้จกั กันในนามเส้ นทางสายไหม แวะชมตลาดบาซาร์ คบู่ ้ านคูเ่ มืองที่มี
มาตั ้งแต่ยคุ ราชวงศ์ซาฟาวิด อายุประมาณ 450 ปี ซึง่ มรขนาดใหญ่มากและแบ่งเป็ นโซน
ต่างๆ ตามชนิดของสินค้ า เช่น เสื ้อผ้ า เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องครั ว เครื่ องเทศ พรม และอื่นๆ
และที่สาคัญในตลาดบาซาร์ แห่งนี ้มีโรงอาบน ้าโบราณที่ใหญ่โตและยังมี สภาพที่ส มบูรณ์
มากทั ้งๆ ที่สร้ างมาแล้ วเกือบห้ าร้ อยปี ที่ต้องไม่พลาดชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเคอร์ มนั
จากนัน้ น าท่ านเดิน ทางสู่ ส นามบิ นของเมื อ งเคอร์ มัน ซึ่ง อยู่น อก
เมื อ งออกไปเพี ยงการเดิน ทางแค่ 15 นาที เท่ านัน้ เพื่ อ โดยสาร
เครื่ องบินไปยังสนามบินเมห์ราบัดชานกรุงเตหะราน
ออกเดินทางสู่กรุ งเตหะรานโดยสายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบิ น
W5-1054 โดยใช้ เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง เมื่อถึงแล้ วนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่โรงแรม AZADI PARSIAN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่าทางเหนือของเตหะราน

วันที่สิบของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

ลุทสตาร์ แคมป์ – เมืองเคอร์ มัน - กรุ งเตหะราน

เตหะราน - กรุ งเทพฯ

บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม และทาการเช็คเอาท์
จากโรงแรมที่พักและนาท่านชมพระราชวัง “เนียวาราน” ซึ่งเป็ นที่
ประทับของพระมหากษั ตริ ย์ในราชวงศ์ปาห์เลวีของอิหร่ าน ก่อนที่จะ
ถูกปฏิวตั แิ ละโค่นล้ มราชบัลลังก์โดยอิหม่ามโคมัยนีในปี ค.ศ. 1979 นี่
คือพระราชวังที่ไ ม่ไ ด้ มีความโอ่ อ่ าอลัง การเลยเมื่อ เปรี ยบเที ย บกับ
พระราชวังในประเทศอื่นๆ แต่ทาไมโคมัยนีจึงพระราชวังแห่งนี ค้ ือตัวอย่างของความฟุ่ มเฟื อยซึ่งผิดหลัก
ศาสนาอิสลามและไม่มีเอกลักษณ์ของศิลปะแบบเปอร์ เซียเลย....คาตอบอยู่ภายในพระราชวัง ที่จะน าท่าน
เข้ าชมครับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน (เมนูปลาเทร้ าท์)

(US) อิหร่านแกรนด์ทริป (W5) 11 วัน 9 คืน Update 15-02-19

10

บ่าย

21.45 น.

น าท่ านเดิน ทางสู่ใจกลางกรุ งเตหะรานเพื่ อ ชมพระราชวังอี กแห่ งหนึ่งนั่น ก็ คือ พระราชวั ง โกเลสตาน
(Golestan Palace) ซึง่ เป็ นพระราชวังที่สวยงามในปั จจุบัน ซึง่ ช่วงหนึ่งหลังจากการปฏิวต
ั โิ ดยอิห ม่ าม
โคมัยนี พระราชวังแห่งนี ้ก็ตกอยู่ในสภาพย่าแย่ ถูกปล่อยทิ ้งร้ างอย่าน่าอัปยศอดสู เช่นเดียวกับพระราชวัง
แห่งอื่นๆ พระราชวังแห่งนี ้เพิ่งได้ รับการบูรณะ เมื่อเริ่ มเปิ ดประเทศอีกครัง้ ราวๆ ห้ าปี ที่ผ่านมานี่เอง อย่างไรก็
ตาม พระราชวังแห่งนี ้ก็ยังคงความงาม ในการตกแต่งภายในด้ วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเดียวกับเพชร
และการตกแต่งภายนอกด้ วยกระเบื ้องเคลือบที่มีสีสนั และลวดลายโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ทั ้งหมดที่เกิดขึ ้น
ในพระราชวังแห่งนี ้ก็ด้วยกษั ตริ ย์องศ์หนึ่ งของราชวงศ์กอญัร (Qajar) คือ
Nasser Al-Din Shah (ครองราชย์ ค .ศ.1848-1896) โปรดให้ ส ร้ างและ
ตกแต่งพระราชวังแห่งนี ้ ในศิลปะแบบยุโรป ซึง่ ในปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี ้ได้
ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนา
ท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ นมาฮาน แอร์ เที่ยวบิน W5-051 ซึ่งใช้ เวลาในการบิ น ตรง
ประมาณ 6 ชัว่ โมงครึ่ ง
***อาหารค่ าบริการบนเที่ยวบินของมาฮานแอร์ ***

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง
07.45 น.

กรุ งเทพฯ

เที่ยวบิน W5- 051 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
********************************************
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อิหร่านแกรนด์ทริป 11 ว ัน 9 คืน
อัตราค่ าบริ การ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน / ท่ านละ
เด็กต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน / ท่ านละ
เด็กต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริ ม/ ท่ านละ
พักห้ องเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม ท่ านละ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเป็ นหมู่คณะบนชั ้นประหยัด
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่ าน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท

ราคาต่ อท่ าน

78,800.- บาท
78,800.- บาท
63,800.- บาท
8,800.- บาท

- ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการ
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่ารถ-รับส่งและนาเที่ยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ ชานาญงานคอยอานวยความสะดวก
- ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 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 ค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่ าย ฯลฯ
3. ค่าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกิน 20 ก.ก.สาหรับเที่ยวบินในประเทศ และเกิน 30 ก.ก.สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
4. ค่าห่อสัมภาระด้ วยพลาสติกก่อนโหลดขึ ้นเครื่อง เช่น ของทีเ่ ป็ นกล่อง เป็ นลังกระดาษ หรือลังโฟม เป็ นต้ น
5. ค่าพนักงานเข็นกระเป๋ าในสนามบินทุกแห่ง หากท่านเรียกใช้ บริการด้ วยตนเอง

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%
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2.กรณีฉุกเฉินหรือเหตุสาคัญใดๆ
- 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
** เงินสกุล USD จะต้ องมีสภาพใหม่ และเป็ น Series ตั ้งแต่ปี 2010 เป็ นต้ นมา
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
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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 (รู ปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ฉากหลังสีขาว)

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 /สาเนา
ทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประชาชน หรื อนามบัตร ส่งหลังจากการจองทัวร์ ภายใน 1 สัปดาห์
ไม่ รับเอกสารที่ถ่ายจากกล้ องมือถือ และห้ ามเซนต์ ช่ อื บนเอกสารทุกชนิด
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