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NT079
ทวัรอ์หิร่าน อารยะธรรมเปอรเ์ซยี 7 วัน 4 คนื (W5)
ทัวรอ์หิร่าน , 7 วัน 4 คนื ,

ROYAL SHIRAZ  , NEGARESTAN  , PIROOZY HOTEL

เทยีวชมอาณาจกัรเปอรเ์ซยีอนัเรอืงชอื
สมัผสัมนตเ์สน่หข์องเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญส่ดุของประเทศ

ชมสเุหรา่สชีมพ ู(Pink Mosque) ซงึไดช้อืวา่เป็นสเุหรา่ทมีคีวามสวยงามและสาํคญัทสีดุของอหิรา่นตอนใต้
ชมเมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) เมอืศูนยก์ลางการคา้ขายทไีดข้นึชอืวา่ Esfahan is half of the world

ชมพพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอยซงึเป็นพพิธิภณัฑท์เีก็บเพชรสชีมพทูใีหญท่สีดุในโลก
ชมทะเลเกลอืและทะเลทราย ทธีรรมชาตสิรา้งขนึอยา่งสวยงาม ไมต่อ้งไปไกลถงึโบลเิวยี

บนิตรงสูก่รงุเตหะราน และพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

19.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิมาฮานแอร์
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก



22.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิมาฮานแอร ์เทยีวบนิท ีW5050

วนัท ี2
เตหะราน - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- พระราชวงัโกเลสตาน - พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย - หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์-
ชรีาช(บนิภายใน)

03.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโคไมน ีกรุงเตหะราน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 2.30 ชวัโมง
*** คณะออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี27 ก.ย. 62 เดนิทางถงึเวลา 02.30 น. ***

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญ่สดุของประเทศ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเทยีวชม เมอืงเตหะราน

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) ทมีชีอืเสยีงซงึไดเ้ก็บสะสมสงิของเครืองใชต้า่ง  ๆจากทัวทกุแหง่ในอหิร่าน
ถูกนํามารวมกันไวท้นีี และทสํีาคัญทสีดุสงิของเครืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนดิทยีอ้นอดตีไปถงึ 2,600
ปีพรอ้มกันนันยังไดแ้สดงถงึความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกหุลาบ เป็นพระราชวังทสีรา้งอยู่กลางเมอืง
เป็นสงิกอ่สรา้งทเีกา่ประมาณ 400 กวา่ปี ซงึในชว่งเวลาหนงึหลังการปฏวัิตโิดยอหิม่ามโคมัยนี พระราชวังแหง่นีก็ตกอยู่ในสภาพย่ําแย่
ถูกปลอ่ยทงิรา้งอย่างน่าอัปยศอดสเูชน่เดยีวกับวังอนืๆเพงิจะมกีารบรูณะเมอืเรมิเปิดประเทศอกีครังหนงึราว  ๆ5 ปีทผีา่นมา
อย่างไรก็ตามวังแหง่นีก็ยังคงความงดงามในการตกแตง่ภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหลยีมแบบเพชรทสีดุอลังการ
และการตกแตง่ภายนอกดว้ยกระเบอืงเคลอืบทมีสีสีนัและลวดลายโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศลิปะยุค Qajar
ทังหมดทเีกดิขนึมาทกุตารางนวิของพระราชวังแหง่นีก็ดว้ยพระปรีชาของกษัตรยิอ์งคห์นงึของราชวงศ ์Qajar คอื Nasser Al-Din Shah (ค.ศ.
1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแตง่ขนึตามแบบยุโรปททีา่นเคยเสด็จประพาสมากอ่นหนา้นัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย (National Jewels Museum)
สถานทแีหง่นีถูกดแูลรักษาและการบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเครืองเงนิทองและเครืองประดับ
อัญมณี เพชรพลอย ไขมุ่ก อันล ้าํคา่มากมายเกนิกวา่จะประมาณราคา ซงึมขีองทสํีาคัญตา่ง  ๆหลายอย่างใหไ้ดช้ม อาท ิเชน่ เพชรสชีมพ ู(Darya e
Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสชีมพทูเีม็ดใหญ่ทสีดุในโลก มนี ้าํหนักถงึ 182 การัต , ลกูโลก (Global of Jewel) ซงึมนี ้าํหนักประมาณ 18,200
การัต , พระราชบัลลังกฯ์ (Naderi Shah Throne) ของกษัตรยิท์เีคยนังครองราช มคีวามสงูประมาณ 2.25 เมตร ประดับดว้ยเพชรนลิจนิดามากกวา่
26,000 ชนิ และ มงกฎุเกยีนี (Kiani Crown) ซงึทําขนึในราชวงศข์องฟาทห ์อาล ีซาฮ ์ทขีนึครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834
ทําดว้ยไขมุ่กและอัญมณีทมีคีา่อกีมากมายรวมแลว้มนี ้าํหนักประมาณ 4.5 กก. นอกจากนันยังมเีครืองประดับตา่งๆอกีมากมายทปีระเมนิคา่ไม่ได ้

นําทา่นเดนิทางชม หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซงึเป็นหอคอย แหง่ความภาคภมูใิจของคนอหิร่านทังมวล
เนืองจากหอคอยแหง่นีออกแบบกอ่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอหิร่านเองทังหมด เป็นหอคอยทสีงูเป็นอันดับ 6 ของโลก
ดว้ยระดับความสงูถงึยอดเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมถงึ 435 เมตร ทา่นจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอย่างทัวถงึจากหอคอยแหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืเตรียมตัวเดนิทางสู ่เมอืงชรีาซ (Shiraz)

20.00 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิมาฮานแอร ์เทยีวบนิท ีW51087

21.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงชรีาซ



จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก

ทพีกั
ROYAL HOTEL SHIRAZ หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ชรีาช - สเุหรา่สชีมพ ู- เปอรเ์ซโพลสิ - เนโครโพลสิ - อสิฟาฮาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นไปชม สเุหรา่สชีมพ ู(Pink Mosque) หรือมชีอืวา่ Nasir ol Molk Mosque
ซงึไดช้อืวา่เป็นสเุหร่าทมีคีวามสวยงามและสําคัญทสีดุของอหิร่านตอนใต ้สรา้งขนึในสมัยราชวงศ ์Qajar ประมาณปี ค.ศ. 1876-1888 โดยมรีซ์า
ฮาซาน อล ีนาซรี ์อัลมอลค์ เอกลักษณ์ของสเุหร่านี คอื สว่นตา่งๆจะถูกตกแตง่ดว้ยกระเบอืงสชีมพ ูสแีดง สเีหลอืง เป็นหลัก
ซงึเป็นเพยีงมัสยดิแหง่เดยีวในอหิร่าน
ไม่วา่จะมองมาจากมุมใดของมัสยดิก็ตามจะไดเ้ห็นสขีองกระเบอืงทตีกแตง่ภายในเป็นสชีมพสูวยงามเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยงิแสงแดดยามเชา้ทสีาดแสงผา่นกระจกสลีงมากระทบพนืดสูวยงามมาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง เปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis) ซงึอยู่ทเีมอืงมารพ์ดาสท์
อยู่หา่งจากเมอืงชรีาซไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. ในอดตีสถานทนีีไดเ้ป็นเมอืงหลวง
และศนูยก์ลางทยีงิใหญ่ของอาณาจักรเปอรเ์ซยี และไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
ใหท้า่นไดช้มโบราณสถานทสีรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี จนถงึรัชสมัยของดารอิุสท ี3
ซงึไดถู้กกอ่สรา้งปรับปรุงตอ่เตมิมาตลอด ระยะเวลา 200 ปี นครแหง่นีเป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางทปีระกอบดว้ยราชวังตา่ง  ๆหอ้งโถงใหญ่
ทเีก็บทรัพยส์มบัต ิทเีก็บสงิของมคีา่ตา่ง  ๆทมีคีวามสําคัญทสีดุ แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช
บกุเขา้ทําลายเผาผลาญจนพนิาศไป เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม

จากนันนําทา่นชม เนโครโพลสิ (Necropolis) ซงึเป็นสสุานทฝัีงศพของกษัตรยิ ์4 องค์
ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมทเีดน่ในการแกะสลักบนผาหนิและทสํีาคัญเป็นสสุานของษัตรยิ ์ดารอิุสท ี1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3
พระองคซ์งึเคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมากอ่น ซงึเรียกวา่ นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม (Naqsh-e-Rostam) หรือ สสุานสกีษัตรยิ์
ถอืวา่เป็นสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนงึ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซงึเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 ของประเทศอหิร่านรองจากเมอืงเตหะรานและเมอืงมัชฮัด
ตังอยู่ระหวา่งกลางของเมอืงเตหะรานและเมอืงชรีาช เป็นเมอืงทมีสีถาปัตยกรรมอันโดดเดน่มากมาย และไดรั้บขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
UNESCO ระยะทางประมาณ 482 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PIROOZY HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิฟาฮาน - จตัรุสัอหิมา่ม - มสัยดิอหิมา่ม - มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์- พระราชวงัอาล ีคาปู - พระราชวงัเซเฮล โชตนุ - วหิารแวงค ์-
สะพานคาจู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ เมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซงึเป็นเมอืงทมัีงคังดา้นศนูยก์ลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม
ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ จนถงึขันสงูสดุในเกอืบทกุดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี
การประดษิฐอั์กษรภาพอสิลามอันแสนวจิติรสวยงามแบบเปอรเ์ซยีจนไดรั้บฉายาวา่ Esfahan is half of the
worldซงึแปลวา่ไม่วา่ใครจะตอ้งการสนิคา้อะไรก็ตาม ก็ตอ้งไปหาซอืกันทเีมอืงอสิฟาฮาน



นําทา่นไปชม จตัรุสัอหิมา่ม (Imam Square) ซงึเป็นจตรัุสทใีหญ่ทสีดุในอหิร่าน มพีนืทปีระมาณ 80,000 กวา่ตารางเมตร มคีวามกวา้งประมาณ
165 เมตร และมคีวามยาวประมาณ 500 เมตร โดยมพีนืทใีหญ่กวา่จตรัุสแดงในกรุงมอสโควถงึ 2 เทา่ โดยมสีถาปนกิ อาลี
อัคบารเ์ป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งจัตรัุสแหง่นี จตรัุสนีใหเ้ป็นสถานทสํีาคัญในดา้นกจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล
นอกจากนันบรเิวณรอบๆยังมกีารตกแตง่เป็นรูปโดมทสีวยงาม และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979

จากนันนําทา่นชม มสัยดิอหิมา่ม (Imam Mosque) ซงึเป็นสถาปัตยกรรมทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลกถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1612
และสรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1638 มยีอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมเีสามนิาเรตทมีคีวามสงูประมาณ 40 เมตร

จากนันนําทา่นชม มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซงึสรา้งโดยชาหอั์บบาสท ี1
ซงึใชเ้ป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ทา่นัน โดยเฉพาะตัวโดมซงึเป็นจดุเดน่และสวยงดงามทสีดุในประเทศ

จากนันชม พระราชวงัอาล ีคาปู (Ali Qapu Palace) ซงึถูกสรา้งขนึในสมัยของกษัตรยิช์าห ์อับบาสท ี1
อกีเชน่กันโดยมกีารสรา้งเพมิเตมิจนมทัีงหมด 6 ชนั ซงึแตล่ะชนัไดถู้กตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชนัครูในสมัยนัน
พระราชวังแหง่นีสรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับและรับรองพระราชอาคันตกุะในสมัยนัน
และชนับนสดุยังไดต้กแตง่เป็นหอ้งสําหรับฟังเพลงและเลน่ดนตรี ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัยและเลอืกซอืของฝากตา่งๆทบีรเิวณจตรัุสแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นไปชม พระราชวงัเซเฮล โชตนุ (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 เสา แตค่วามจรงิแลว้มเีสาเพยีง 20 ตน้เทา่นัน
แตเ่มอืมองผา่นเขา้มาทางสระน ้าํหนา้วังจะเป็นเงาในน ้าํอกี 20 ตน้ รวมเป็น 40 ตน้ พระราชวังนีสรา้งขนึในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนกิ ชอืชคีห์
บาไฮ มพีนืทปีระมาณ 67,000 ตรม. มสีระน ้าํอยู่ดา้นหนา้ มคีวามยาวประมาณ 110 เมตรและกวา้ง 16 เมตร ตัวพระราชวัง 2
ชนัมกีารแกะสลักลวดลายประตหูนา้ตา่งทสีวยงาม ตามผนังของหอ้งโถงดา้นในอาคารพระราชวังจะมภีาพเขยีนขนาดใหญ่หลายภาพ
แตล่ะภาพนันจะบอกเลา่เรืองราวในประวัตศิาสตรตั์งแตส่มัยจักรวรรดเิปอรเ์ซยีโดยฝีมอืศลิปินทมีชีอืเสยีงในยุคซาฟาวดิ
ภายนอกลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท้เีขยีวชอุ่มเพอืใหเ้ป็นทพัีกผอ่นของกษัตรยิแ์ละนางสนมตอ่มาใชเ้ป็นทตีอ้นรับพระราชอาคันตกุะ
ซงึตอ่มาก็ไดถู้กตอ่เตมิและเสร็จเรียบรอ้ยในยุคของกษัตรยิช์าห ์อับบาสท ีในปี ค.ศ.1647

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เขต New Julfa ซงึเป็นเขตทชีาวอารเ์มเนียอพยพมาตังรกรากทอีาณาจักรเปอรเ์ซยีแหง่นีตังแตส่มัยสงครามออตโตมัน
โดยไดนํ้าเอาครสิตศ์าสนาซงึเป็นศาสนาของชาวอารเ์มเนียนมาดว้ย

นําทกุทา่นเขา้ชม วหิารแวงค ์(Vank Church)  ซงึเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนทนัีบถอืศาสนาครสิต ์ทถีูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1655
ในรูปแบบผสมผสานศลิปะของยุโรปและของเปอรเ์ซยีภายในมภีาพวาดผนังสสีนัสวยงามแทบจะทกุตารางนวิ
ใหท้กุทา่นไดช้นืชมและสวดมนตข์อพร นําทา่นชมพพิธิภัณฑข์องโบสถซ์งึจะแสดงเกยีวกับหนังสอืคัมภรีไ์บเบลิตา่งๆ
ภาพวาดประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา และการแกะสลักตัวอักษรบนเสน้ผม

จากนันนําทา่นเดนิทางไปชม สะพานคาจ ู(Khaju Bridge) ซงึเป็นอกีหนงึสถาปัตยกรรมทสีวยงามและมคีวามสําคัญกับเมอืงอสิฟาฮานมอีายุราว
360 ปีถูกสรา้งขนึตังแตศ่ตวรรษท ี17 โดยกษัตรยิช์าห ์อับบาสท ี2 แหง่เปอรเ์ซยีโดยมคีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวประมาณ 132 เมตร
เพอืสําหรับขา้ม แมน่้าํซายนัเด (Zayande River) และในขณะเดยีวกันก็ใชเ้ป็นเขอืนกันแม่น ้าํอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PIROOZY HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
อสิฟาฮาน - อบัยาเนห่ ์- ทะเลเกลอื - คาซาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) เป็นหมู่บา้นโบราณทอียู่ใน หบุเขาคารค์าส (Karkas) บนเทอืกเขาซารโ์กรส
หมู่บา้นนีมคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,400 เมตร ชมความเป็นอยู่ของชมุชนหมู่บา้นเกา่แกท่ใีชอ้ฐิดนิดบิเป็นวัสดใุนการสรา้งบา้น
และยังคงสภาพเดมิทเีคยเป็นมาตังแตส่มัยโบราณ เมอืสมัยกอ่นนีชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซงึตอ่มาไดรั้บเอาศาสนาอสิลามเขา้มา



และไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปยัง ทะเลเกลอื หรือทเีรียกกันวา่ Great Salt Desert
คอืทะเลทรายขนาดใหญ่ทอียู่ตรงกลางทรีาบสงูอหิร่านหา่งจากตะวันออกไปประมาณ 300 กโิลเมตร ทางตะวันออกของกรุงเตหะราน
ทะเลทรายมคีวามยาวประมาณ 800 กโิลเมตรและกวา้ง 320 กโิลเมตรประกอบไปดว้ยโคลนและบอ่เกลอืนับสบิลา้นปี
กอ่นบรเิวณนีถูกครอบครองโดยมหาสมุทรทเีต็มไปดว้ยเกลอืซงึลอ้มรอบทวปีเล็ก  ๆในทวปีตอนนีซงึตอนนีเป็นศนูยก์ลางของประเทศอหิร่าน
เมอืมหาสมุทรแหง้ขนึมันทงิเกลอืไวใ้หห้นาราว 6 ถงึ 7 กโิลเมตร เมอืเวลาผา่นไปชนัเกลอืถูกฝังอยู่ใตโ้คลนหนา
แตเ่กลอืมคีวามหนาแน่นคอ่นขา้งต่าํ - ต่าํกวา่ชนัของโคลนและหนิทอียู่ใตช้นัเกลอื
ดังนันมันเรมิผลักดันขนึผา่นตะกอนทวีางอยู่และในทสีดุลา้นปีเกลอืผา่นและโดมทเีกดิขนึอาจเป็นตัวอย่างทดีทีสีดุของปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยานี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาชาน (Kashan) ซงึตังอยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเตหะราน ประมาณ 245 กม.
เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงดา้นการทําเครืองปันดนิเผา กระเบอืงเคลอืบ การทอผา้ เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทสํีาคัญ
และยังเป็นเมอืงในโอเอซสิทสีวยงามอุดมสมบรูณ์ ทเีต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพันธุด์อกไมน้านาชนดิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
NEGARESTAN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
คาชาน - คฤหาสนเ์ศรษฐ ี- โบรูเจอรด์ ีเฮาส ์- สวนฟิน - เตหะราน - รา้นทาวาโซ ่- สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นชม คฤหาสนเ์ศรษฐ ี(Tabantabaee Ancient House)  สรา้งขนึสมัยราชวงศซ์าฟาวดิปกครองเปอรเ์ซยี
ซงึเป็นยุคทเีมอืงคาชานรุ่งเรืองทางการคา้อย่างมาก มพีอ่คา้วาณชิยท์เีป็นมหาเศรษฐมีากมาย
คฤหาสนเ์ศรษฐหีลังนีก็เป็นหนงึในอกีหลายหลังทเีป็นมรดกตกทอดมาสูค่นในยุคปัจจบัุนใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นรําลกึถงึในชว่งทเีมอืงคาชานเจรญิรุ่งเรือง

จากนันนําทา่นชม โบรูเจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสนห์ลังนีไดถู้กสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1875
ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 18 ปี โดยพอ่คา้ทมีชีอืเสยีงของเมอืงคาชาน ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทถีูกตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้
และตัวบา้นมลัีกษณะเป็นชอ่งลมเพอืใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและหมุนเวยีน
อกีทังยังทําการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปนูปันและทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลักษณะของอหิร่านอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเขา้ชม สวนฟิน (Fin Garden) เป็นสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยี อยู่ตดิกับทรีาบเชงิเขาซาโกรซ ถูกสรา้งขนึในราชวงศซ์าฟาวดิ โดย ชาห์
อับบาสท ี1 ภายในสวนไดถู้กตกแตง่ดว้ยน ้าํพ ุทสีรา้งโดยใชเ้ทคนคิแรงดันน ้าํธรรมชาตเิรียงราย สามารถใหม้กํีาลังน ้าํทไีหลไปตามทอ่ตา่งๆ
และไหลไปหลอ่เลยีงตน้ไมต้า่ง  ๆภายในสวนดว้ย และยังมวัีงอันสวยงามตามแบบฉบับเปอรเ์ซยีอกีดว้ย
สวนนียังไดรั้บขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นแวะ รา้นทาวาโซ ่(Tavazo) ซงึเป็นรา้นคา้ทขีายสนิคา้จําพวกผลไมอ้บแหง้ และถัวตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ ถัวพสิตาชโิอ
อนิทผาลัม หญา้ซฟัฟรอน เป็นตน้ ใหท้า่นไดอ้ริะเลอืกซอืสนิคา้ของฝากกลับประเทศ

18.00 น.
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Imam Khomeini International Airport (IKA) เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

22.10 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิมาฮานแอร ์เทยีวบนิท ีW5051

***คณะออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี27 ก.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 21.10 น.***



วนัท ี7
กรุงเทพฯ

07.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์หิรา่น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี19 กันยายน 2562 เวลา 12:15 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์หิรา่น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ
(ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3-4ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท(ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอหิรา่น(ในกรณทีที่านสามารถเตรยีมเอกสารไดต้ามระยะเวลาทกีาํหนด) ***
ในกรณทีผีุเ้ดนิทางไมส่ามารถยนืวซีา่ปกตไิดต้ามระยะเวลาทกีาํหนด หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งยนืวซีา่หนา้ดา่นนัน
ท่านจะตอ้งชําระคา่วซีา่และทําประกนัเพมิท่านละ 1,500 บาท***

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิช่นคา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก. สมัภาระมากกวา่ 1 ชนิ (สาํหรบัเทยีวบนิระหวา่งประเทศ)และเกนิกวา่ 20 กก. สมัภาระมากกวา่ 1 ชนิ (สาํหรบัเทยีวบนิภายในประเทศ),
คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (35 USD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21USD)

เงอืนไขการจอง

•  ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที



• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที

• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

• จําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่านแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ



• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อหิร่าน) ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ10 วันทําการ
การยนืวซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่
• สาํเนาสหีนังสอืเดนิทางทชีัดเจน(ไมใ่ช่ถา่ยจากมอืถอื)และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย

• รปูถา่ยรปูส ีขนาด 1.5 x 2 นวิจํานวน 2 รปูพนืหลงัสขีาวเท่านัน (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)

• รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมานเีป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษัิทฯไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูตฯ
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย

• เอกสารสว่นตวั
• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร(กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน)
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