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รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
12.00 น.

กรุงเทพมหานคร-เตหะราน

คณะพร้ อ มกัน ณ ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ
ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอิ น D16-19 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่ อง

15.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG527

19.35 น.

เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport (IKA) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พักค้างคืน ณ โรงแรม

วันศ ุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เช้า

Novotel Airport Hotel 4*

หรื อเทียบเท่า

กรุงเตหะราน-เมืองคาชาน-เมืองอิศฟาฮาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาชาน Kashan (ระยะทาง 244 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) มีชื่อเสี ยงด้านการทําเครื่ องปั้ นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคของ
ราชวงศ์ ซาฟาวิด ปกครองเมืองคาชานก็ได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากยิ่งขึ้นในฐานะเมื องศูนย์กลางทาง
การค้า และเป็ นที่เป็ นประตูสู่เมื องต่าง ๆ ในพื้นที่ ทะเลทรายทางด้านตะวันออก นําท่านชม สวนฟิน
Fin Garden

สวนสวยสไตล์เปอร์ เซี ย ความพิเศษของสวนอยูต่ รงความร่ มรื่ นของต้นไม้และสระนํ้า

ผสมผสานกับกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบ ขณะที่บริ เวณโดยรอบเป็ นทะเลทรายที่มีตานํ้าโบราณ ซึ่ งเป็ น
แหล่งกําเนิ ดของนํ้าที่ไหลไปเลี้ยงทัว่ เมือง สวนฟิ นนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2007 นําท่านชม คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi

Ancient House

สร้างมา

ตั้งแต่ยคุ ที่เมืองคาชานเคยรุ่ งเรื องบนเส้นทางการค้าในอดีต สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์ เซี ย เป็ น
ยุคที่มีการค้ารุ่ งเรื องอย่างถึงขีดสุ ด และเมืองคาชานก็เป็ นหนึ่ งในเมืองศูนย์กลางทางการค้าแห่ งยุคที่ มี
ความสําคัญอีกเมืองหนึ่ ง มีพ่อค้าวาณิ ชย์ที่เป็ นมหาเศรษฐี มากมาย คฤหาสน์เศรษฐี หลังนี้ ก็เป็ นหนึ่ งใน
อีกหลายหลังที่เป็ นมรดกตกทอดมาสู่ คนในยุคปั จจุบนั ให้เราได้เห็นและย้อนรําลึกถึงในช่วงที่เมืองคา
เที่ยง

ชานเจริ ญสุ ดขีด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณที่อยูบ่ นเทือกเขาซาร์ โกรส ซึ่ งใกล้กบั บริ เวณที่เรี ยกว่ายอดเขาคาคลาส
มีความสู งถึง 3,899 เมตรหมู่บา้ นแห่ งนี้ มีชื่อว่า หมู่บา้ นอะบียาเน่ห์ Abyaneh Village (ระยะทาง
83 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) หมู่บา้ นนี้ เป็ นที่ สนใจของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวอิหร่ านและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เนื่ องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธี ยน
เป็ นภาษาพูดในหมู่บา้ น ผูห้ ญิงจะใช้ผา้ คลุมศีรษะเป็ นลวดลายดอกไม้ ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สาํ คัญ
คือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์
(พืชที่ ใช้หมักเบี ยร์ ) เหมื อนกันไปหมดทุ กหลัง ล้อมรอบด้วยเทื อกเขาสู ง ได้เวลาพอสมควรนําท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองอิ ศฟาฮาน Isfahan (ระยะทาง 183 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
3 ชัว่ โมง) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์ เซี ยแห่งยุคที่มีความรุ่ งเรื องสู งสุ ดอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่
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17-18 มีความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่ งเป็ นชาวเปอร์ เซี ยแท้ และ
เมืองหลวงอิศฟาฮานก็กลายเป็ นทั้งเมืองศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการค้า จนได้รับ
ฉายาว่า Esfahan is half of the world ไม่วา่ ใครจะต้องการสิ นค้าอะไรก็ตาม ก็ตอ้ งไปหาซื้ อกัน
ที่เมืองอิศฟาฮาน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็ นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์ เซี ยได้เชื่อมสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักร
เย็น

ต่าง ๆ รวมทั้งสยามซึ่ งจะตรงกับยุคสมัยของกรุ งศรี อยุธยาอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Kowsar Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560
เช้า

เมืองอิศฟาฮาน-วิหารแว้งค์-พระราชวังเชเฮลโซตุน
วิหารแว้งค์-จัตรุ สั นัค เอ ฌะฮาน-สะพานคาจู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าชม วิหารแว้งค์ Vank Church ที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชนของชาวอาร์ เมเนี ยน ซึ่ งเป็ น
โบสถ์ของชาวอาร์ เมเนี ยนที่ นับถือศาสนาคริ สต์ ที่ ถูกสร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1655 ในรู ปแบบผสมผสาน
ศิลปะของยุโรป และของเปอร์ เซี ย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่ งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสื อ
เครื่ องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา นําท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน Chehel Sotun
Palace

หรื อ วัง 40 เสา ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วมีเสาเพียง 20 เสาเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระ

นํ้าหน้าพระราชวังจะเป็ นเงาในนํ้าอีก 20 ต้น พระราชวังแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิ ก
ชื่ อ ชี คห์ บาไฮ รอบพระราชวังมี สวนเขี ยวชอุ่ม ดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดู ใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอก
กุหลาบที่หอ้ ยเป็ นพวงระย้าส่ งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ พระราชวังแห่งนี้ สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มี
การออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อบั บาสที่ 1 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นที่พกั ผ่อนของกษัตริ ยแ์ ละบรรดา
นางสนาม ต่อมาใช้เป็ นที่ตอ้ นรับอาคันตุกะหรื อแขกเมือง ในพระราชวังแห่ งนี้ มีสระนํ้าขนาดใหญ่อยู่
ด้านหน้า มีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนัง
ปูนปั้ น ชมภาพวาดสี น้ าํ มันขนาดใหญ่ที่อยูภ่ ายใต้ตาํ หนัก บอกเล่าเรื่ องราวราชสํานักและประวัติศาสตร์
เที่ยง

การทําสงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเยี่ยมชม จัตรุ สั นัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan ซึ่ งมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งนับว่าเป็ น
จัตรุ ัสที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมี
ความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว์ถึง
2 เท่า ในอดีตเป็ นสนามแข่งโปโล หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า จัตรุ สั อิ หม่าม Imam Square อัญมณี
แห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปั ตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน นํา
ท่านเข้าชม มัสยิดอิ หม่าม Imam

Mosque

ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสู ง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสู ง 40 เมตรต่อด้วยการ
เข้าชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ Sheikh

Lotfollah Mosque

ซึ่ งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1

เช่นเดียวกัน ซึ่ งจะใช้เป็ นมัสยิดส่ วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่ งถือได้วา่ งดงาม
ที่สุดในประเทศ จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali

Ghapou Palace

ซึ่ งถูกสร้าง

ขึ้นในสมัยของกษัตริ ยช์ าห์ อับบาสที่ 1 โยมี การสร้ างเพิ่มเติมจนมีท้ งั หมด 6 ชั้น ซึ่ งได้ถูกตกแต่งด้วย
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ภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝี มือชั้นยอด จิตรกรชั้นครู ในสมัยนั้น พระราชวังแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนนี้ ช้ นั บนสุ ดยังได้ตกแต่งเป็ นห้องสําหรับฟั ง
เพลงและเล่ น ดนตรี ส่ ง ท้า ยก่ อ นที่ จ ะอํา ลาจัตุ รั ส แห่ ง นี้ ด้ว ยการ อิ ส ระให้ท่ า นได้พัก ผ่ อ นตาม
อัธยาศัย หรื อซื้ อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่ งมีสถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็ นผูอ้ อกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นําท่านชมความสวยงามของ สะพานคาจู Khaju Bridge ซึ่ งถูกสร้างขึ้นได้อย่างสวยงามตามแบบ
ที่ไม่เคยพบเห็ นในที่ ใดมาก่อน ถูกสร้ างตาคําสั่งของกษัตริ ยช์ าห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร
และยาวถึง 132 เมตร เพื่อใช้สาํ หรับข้ามแม่น้ าํ ซายันเดห์ และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็ นเขื่อนด้วย เวลา
ช่วงพระอาทิตย์กาํ ลังจะตกดิน เป็ นเวลาที่เหมาะยิง่ สําหรับการมาชมสะพานแห่ งนี้ เพราะจะมีการเปิ ดไฟ
ประดับ ประดาสวยงามมาก เป็ นที่ นิ ย มของคนในเมื อ งอิ ศ ฟาฮานที่ จ ะมานั่ง พัก ผ่อ นกับ ครอบครั ว
ค่า

ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Kowsar Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
เช้า

เมืองอิศฟาฮาน-เมืองพาซาร์การ์ด-เมืองชีราซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ รถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองพาซาร์การ์ด Pasargard (ระยะทาง 357 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง) ซึ่ งเป็ นนครหลวงแห่ งแรกของชนชาติอิหร่ านและของอาณาจักร
อาเมเนียน เมืองนี้ต้ งั อยูห่ ่างจาก เมืองเพอร์ ซิโพลิส ประมาณ 50 กิโลเมตร อาณาจักรแห่ งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดย
พระเจ้าไซรัสมหาราช และบุตรชาย Cambyses นักท่องเที่ ยวจะยังคงได้ชมร่ องรอยของกระโจม

เที่ยง

ทหารและอาคารต่าง ๆ เช่น ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม สุสานของพระเจ้าไซรัส Cyrus Tomb ซึ่ งมีความสู งถึง 12 เมตร สร้างด้วยหิ นขนาด
ใหญ่วางซ้อนกันเป็ นขั้นบันได ภายในสุ สานแห่ งนี้ ประดับประดาอย่างสวยงาม ร่ างของกษัตริ ยบ์ รรจุอยู่
ในหี บศพทองคํา เคียงข้างกับทรัพย์สมบัติมากมาย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ยังได้เดินทางมาสักการะยัง

ค่า

สุ สานเพระเจ้าไซรัสหลายครั้งด้วยกัน ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองชีราซ Shiraz
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้าคืน ณ โรงแรม Zandieh Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
เมืองชีราซ-มัสยิดสีชมพู-พระราชวังโบราณเปอร์ซี
โปลิส-นัค-เช รอสตัม-สุสานกวีเอก ฮาเฟซ-ป้อมคาริมข่าน-ตลาดวาคิล บาซาร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู Nasir-O-Molk ภายในประดับประดาไปด้วยกระเบื้อง
โทนสี แดง สี ชมพู สี เหลือง เป็ นสี หลัก ซึ่ งเป็ นเพียงมัสยิดแห่ งเดียวในอิหร่ าน ไม่วา่ ท่าจะมองมากจาก
มุมใดของมัสยิดก็ตามท่านจะได้เห็นสี ของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในเป็ นสี ชมพูสวยงามเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยามเช้าที่ สาดแสงผ่านกระจกสี ลงมากระทบพื้นดูสวยงามเกิ นคําบรรยาย
จริ งๆ นําท่านสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส Persepolis ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของเมืองชีราซ
พระราชวังโบราณแห่ งนี้ ได้ถูกสร้ างขึ้นเป็ นแห่ งที่ สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์ เซี ยขึ้นเมื่ อปี

รหัสทัวร์ : THP6-TG-IR-28DEC17-3JAN18
559 ก่อนคริ สตศักราช เริ่ มสร้างโดยกษัตริ ยด์ าริ อุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริ สตศักราช หลังจากนั้นก็มี
การก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยงั ไม่เคยสร้างเสร็ จสมบูรณ์ จนกระทัง่ มา
ถูกยึดครองและเผาทําลายเสี ยหายอย่างหนักโดยพวกกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราชแห่ งอาณาจักร
กรี ซในปี 300 ก่อนคริ สตศักราช แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชวังโบราณเปอร์ ซีโปลิสแห่ งนี้ กย็ งั คงไว้ซ่ ึ ง
เกียรติศกั ดิ์ อนั ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้าน
สถาปัตยกรรม จากนั้นนําท่านแวะชมสถานที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ ซี
โปลิ ส อยู่ห่ า งออกไปเพี ย ง 10 กิ โ ลเมตรเท่ า นั้น นั่น คื อ นครหลัง ความตาย นัค -เช รอสตัม
Naqsh-e-Rostam

หรื อ สุ ส านสี่ กษัตริ ย ์ สถานที่ แ ห่ งนี้ เป็ นสุ ส านของพระมหากษัต ริ ย ์แ ห่ ง

ราชวงศ์อะคามิ นิดที่ เคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เซี ยและเคยประทับที่ พระราชวังแห่ งนี้ มาก่ อนที่ จะ
สวรรคต แต่ดว้ ยความเชื่อตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ที่วา่ หลังจากจบสิ้ นชีวิตจากความ
เป็ นมนุ ษย์บนโลกใบนี้ แล้ว ชีวิตก็ยงั คงดําเนิ นต่อเพียงแต่วา่ จะต้องไปสู่ อีกโลกหนึ่ งหรื อในอีกมิติหนึ่ ง
เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุ สานแห่ งนี้ ข้ ึนมาให้มีความยิง่ ใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริ ย ์
เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน โดยการสร้างสุ สานนั้นก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมดาทัว่ ๆไป มีการสร้างโดย
การขุดเจาะเข้าไปเป็ นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหิ น ซึ่ งอยูส่ ู งจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร และได้มีการ
เที่ยง

แกะสลักหิ นส่ วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเยีย่ มชม สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ Aramgah E Hafez นักปรัชญาของเปอร์ เซี ย แห่ งเมือง
ชีราซ ในยุคศตวรรษที่ 12 บริ เวณโดยรอบสุ สานของท่านได้มีการตกแต่งสวนสวนสไตล์เปอร์ เซี ย ได้
อย่างสวยงาม จากนั้นนําท่านสู่ ป้อมคาริมข่าน Karim Khan Citadel หรื อ Ark-E Karim
Khan

สร้างโดยท่านคาริ มข่าน แห่ งราชวงศ์ชนั ในช่วงที่สถาปนาเมืองชี ราซให้เป็ นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเปอร์เซี ย ปี ค.ศ. 1750-1795 ผนังของป้ อมมีความสู ง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ นํามาเรี ยงต่อกันให้
มีลวดลายที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นําท่านเดินสู่ ตลาดวิคิล บาซาร์ Vakil

Bazaar

ซึ่ งเป็ น

ตลาดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดย่านใจกลางเมืองชีราซ ตลาดแห่ งนี้ สร้างได้อย่างสวยงาม และโครงสร้างของ
ตัวอาคารจะก่อด้วยอิฐสี แดง นํามาประกอบเรี ยงกันเป็ นทรงโดมติดต่อกันมีความยาวหลายร้อยเมตร ใน
ตลาดแห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ นค้ามากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้จบั จ่ายหาของฝากของที่ระลึก ไม่วา่ จะเป็ น
เย็น

เสื้ อผ้า ของกินของใช้ หรื อของที่ระลึกต่าง ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เมืองชีราซ

20.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเตหะรานโดยสายการบิน Iran Aseman Airlines เที่ยวบินที่ EP 3787

22.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุ งเตหะราน จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พักค้าคืน ณ โรงแรม

Esteghlal Hotel 5*

หรื อเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THP6-TG-IR-28DEC17-3JAN18
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
เช้า

กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตาหนัก Sa’Ad Abad

Palace

ในสถานที่น้ ี ประกอบไปด้วย

ตําหนักถึง 7 แห่ งด้วยกัน ซึ่ งมีเนื้ อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตําหนักต่าง ๆ ที่
สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตําหนักเขียวและตําหนักขาว ในอดีต ตาหนักขาว White Palace เป็ นที่
ประทับของกษัตริ ยช์ าร์ ปาห์ลาวี กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนี ปฏิวตั ิ และเป็ นที่เก็บสะสมของมีค่า
มากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์ เซี ยที่มีชื่อเสี ยง เครื่ องประดับต่าง ๆ และเครื่ องปั้ นดินเผา จากนั้นนําท่านเข้า
ชม ตาหนักเขียว Green Palace ซึ่ งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสี เขียว และ
ภายในประดับด้วย สถาปั ตยกรรมกระจกที่ งดงามตระการตาอย่างมาก นําท่านเข้าชม พระราชวัง
โกเลสตาน Golestan

Palace

หรื อ วังสวนกุหลาบ เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่

สมัยราชวงศ์ซ าฟาวิด เมื่ อคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ยังมี ร่องรอยสิ่ งก่ อสร้ างที่ หลงเหลื ออยู่ คื อ ป้อมสูง
Citadel สําหรับส่ องดูขา้ ศึก และสถานอาบนํ้าแบบเติร์ก ส่ วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็น

ในปั จ จุ บ ันนั้น มี เ พิ่ ม เติ ม เข้ามาเมื่ อ กษัต ริ ย ์ร าชวงศ์ร องสุ ด ท้า ยของเปอร์ เซี ย คื อ ราชวงศ์ค าจาร์ คื อ
กษัต ริ ย์นั ส เซอร์ อัล -ดิ น ชาห์ ได้เ สด็ จ เยื อ นยุ โ รปแล้ว เห็ น ความเจริ ญ และความสวยงามทาง
สถาปั ตยกรรมแล้วประทับใจจึ งนําศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่ าน ดังเช่น
เที่ยง

ตําหนักแบบนีโอคลาสสิ คของยุโรป โกเลสตานแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย National

Jewelry Museum

สถานที่แห่ งนี้ ถูก

ดูแลรักษา และมีการบริ หารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่ าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่ องเงิน
ทอง และเครื่ องประดับอัญมณี เพลรพลอย ไข่มุก อันลํ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ่ งมีของ
ที่ สําคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้ น ชม เพชรสีชมพู ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดในโลก มี น้ าํ หนักถึง 182 กะรั ต ชม ลูกโลกที่
ประดับด้วยอัญมณี หา้ หมื่ นกว่าชิ้น ซึ่ งมี น้ าํ หนัก 18,200 กะรั ต และชม พระราชบัลลังก์ของ
กษัตริยท์ ่ีเคยนั่งครองราชย์ ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจิ นดามากกว่า 26,000 ชิ้น ได้เวลา
พอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA) เพื่อ
เย็น
20.45 น.

เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 528

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
06.40 น.

สนามบินสุวรรรภูมิ

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

รหัสทัวร์ : THP6-TG-IR-28DEC17-3JAN18

อัตราค่าบริการ โปรแกรม ไฮไลท์ อิหร่าน 7 วัน 5 คืน
กาหนดการเดินทาง

28ธันวาคม 2560-03 มกราคม 2561

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

67,900.บาท
ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว
ราคาท่านละ
10,000.บาท
เด็ก ตํ่ากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)
ราคาท่านละ
62,900.บาท
เด็ก ตํ่ากว่า 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)
ราคาท่านละ
59,900.บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 22 สิงหาคม 60) **
ราคาท่านละ

ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทย (น้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่ าน
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอาย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง / ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปสําหรับพนักงานยกกระเป๋ าตามโรงแรมต่าง ๆ ที่เข้าพัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรกรณี ที่ท่านต้องการใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ไฮไลท์ อิหร่าน 7 วัน 5 คืน
การชาระเงิน

งวดที่1: สารองที่นั่งมัดจาท่ านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที่2: ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
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กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ไฮไลท์ อิหร่าน 7 วัน 5 คืน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจํา 20,000+ค่าวีซ่า 3,000 + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 35 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 30 วัน)

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหายสู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กันซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโ รปจะไม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มี อุ ณหภู มิ ต่ าํ เครื่ องปรั บอากาศที่ มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดิ นทางเที่ยวบินจึ งสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 30กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐาน
ได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคา่ ทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ท่ีเช็คไปกับเครื่อง
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) ซึ่ งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชย
ค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการทาวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน
รู ปถ่าย หน้าตรง พื้นหลังสี ขาว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือน (สแกนด์สี หน้าพาสปอร์ ต พร้อมกรอกรายละเอียดดังนี้)
ชื่อบิดา ............................................................................. ชื่อมารดา ........................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / บริ ษทั ................................................................ ตําแหน่ง .........................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................... เบอร์ มือถือ .....................................................................
สมรสกับ นาย / นาง ........................................................................ สัญชาติ ...........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ บ้าน ......................................................................... เบอร์มือถือ ......................................................................
อีเมลล์ ..............................................................................................
หมายเหต ุ ไม่รบั หน้าพาสปอร์ต ที่สแกนด์จากแฟ๊กซ์ (ต้องใช้สแกนด์สีเท่านัน้ ) หรือใช้กล้องมือถือถ่าย
การยืน่ วีซ่า ใช้เวลา 14 วันทาการ (ประมาณ 2 สัปดาห์) สถานทูตอิหร่ าน หยุดทุกวันศุกร์ , เสาร์

