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22-28 ตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรกของการเดินทาง  22 ตุลาคม 59  กรุงเทพฯ-เตหะราน 

11.30  น. คณะเดินทางพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H‐J ใกลประตูหมายเลข 4 ชั้น 4 ขาออก  ที่ดานหนาเคานเตอร 
  เช็คอิน ของสายการบินไทย พบจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับทาน 

15.30  น. ออกเดินทางสูกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหราน โดยสายการบินไทยแอรเวย  เที่ยวบินที่  TG‐527 
   ซึ่งจะใชเวลา บินประมาณ 7 ชั่วโมง สูกรุงเตหะราน 
19.30 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอิหมามโคมัยนี   ซึ่งอยูทางใตของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60 กิโลเมตร   
  (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมใหเรียบรอยกอนลงจากเคร่ือง)   ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองโดยไมตองกรอกเอกสารใดๆ   
  เจาหนาที่จะดูเพียงหนาพาสปอรตและวีซาเทานั้น เมื่อผานขั้นตอนตางๆ เรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
  โรงแรม  EVIN HOTEL or ESTEGHLAL HOTEL EAST WING  ระดับ 4*5* ดาว ในกรุงเตหะราน  

 
วันท่ีสองของการเดินทาง 23 ตุลาคม 59  เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-มิราจ ทาวเวอร 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
09.00 น. จากน้ันนําทานเท่ียวชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งเปดมาแลวกวา 70 ป ซึ่งไมใชแคเปนเพียง

พิพิธภัณฑ ที่ใหญที่สุดทางดานประวัติศาสตร และโบราณคดีของประเทศอิหราน แตยังเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑที่มีชื่อสียง
มากที่สุดในโลกที่มีโบราณวัตถุหลากยุค หลายสมัยที่ไดจัดแสดงไวที่นี่ มากกวา 300,000 ชิ้น จึงเปนสถานท่ี ที่นักทองเที่ยว 
จากตางแดนจะไดเร่ิมตนรูจัก อิหรานและคนอิหราน และความเปนมาของอาณาจักรเปอรเชีย จากพิพิธภัณฑแหงนี้ 
พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งในชวงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหมามโคมัยนี   

เตหะราน – ชีราช – อิศฟาฮาน – อะบียาเนห – คาชาน 
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 พระราชวังแหงนี้ก็ตกอยูในสภาพยํ่าแย ถูกปลอยทิ้งรางอยางนาอัปยศอดสูเชนเดียวกับวังอื่นๆ  เพิ่งจะมีการบูรณะเม่ือเร่ิม 
 เปดประเทศอีกคร้ังหนึ่งราวๆ หาปที่ผานมานี่เอง  อยางไรก็ตาม วังแหงนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแตงภายในดวย 
 กระจกเงาตัดเหล่ียมแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแตงภายนอกดวยกระเบ้ืองเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเดนเปน 
 เอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัร  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาไดในทุกตารางน้ิวของพระราชวังแหงนี้ก็ดวยพระปรีชาของ 
 กษัตริยองคหนึ่งของราชวงศกอญัรคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดใหสรางและตกแตงขึ้นตามแบบ 
 ยุโรปที่ทานเคยเสด็จประพาสมากอนหนานั้น   

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 

จากนั้นชมพิพิธภัณฑอัญมณี (Jewelry Museum) ซึ่งต้ังอยูในหอง 
  นิรภัยของธนาคารกลางแหงชาติอิหราน กลางกรุงเตหะราน ที่นี่ไดเก็บรวบรวม อัญมณี จากทุกยุคทุกสมัย ของกษัตริย ทุก 
  ราชวงศ ที่เคยปกครอง อาณาจักรเปอรเชีย (ยกเวนราชวงศแรก) จนกระท่ังกลายมาเปนประเทศอิหรานในปจจุบัน ที่มี 
  จํานวนมากมายท่ีสุด อลังการที่สุดในโลก คนสวนใหญมักใฝฝน ที่จะไดมาชม เพชรสีชมพู ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  
  น้ําหนักถึง 182 กะรัต และบัลลังกนกยูง อันลือชื่อ ในพิพิธภัณฑอัญมณี แหงนี้ยังมีสมบัติ มีคาอีกมากมาย ที่ไดจัดแสดงใว 

  ใหผูมาเยือนไดชม จากนั้นเที่ยวชมหอคอยมิราด (Milad Tower) ซึ่งเปนหอคอย แหงความภาคภูมิใจของ 
  คนอิหรานทั้งมวล เนื่องจากหอคอยแหงนี้ ไดออกแบบกอสรางโดยสถาปนิคชาวอิหรานเองทั้งหมด เปนหอคอยท่ีสูงอันดับ  
  6 ของโลก ดวยระดับความสูงถึงยอดเสาสงสัญญานโทรคมนาคมถึง 435เมตร ทานจะไดชมความงามของกรุงเตหะราน 
  อยางทั่วถึงจากหอคอยแหงนี้  

 
 
 

 
 
 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  โรงแรม EVIN HOTEL or ESTEGHLAL HOTEL EAST WING ระดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเทา ในกรุงเตหะราน  

 
วันท่ีสามของการเดินทาง 24 ตุลาคม 59  ชีราช-มัสยิดสีชมพู-คฤหาสนโบราน-การิมคาน-วาคิล บาซาร 
05.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 

07.30 น.  ออกเดินทางสูเมืองชีราช โดยสายการบิน อิหราน แอร เที่ยวบิน IR… 
... .น.  เที่ยวบิน IR…...นําทานเดินทางถึงทาอากายานเมืองชีราช จากนั้นเดินทางเที่ยวชมสถานที่ตางๆ ในเมืองชีราซ โดยเร่ิมจาก  

  มัสยิดสีชมพูหรือ NASIR- OL MOLK ที่ประดับตกแตงดวยกระเบื้องโทนสี แดง-ชมพู –เหลือง เปนสีหลักซึ่งมีเพียงแหง 
 เดียวในประเทศอิหราน  ความสวยถึงขนาดไดรับคัดเลือกใหเปนภาพหนาปกหนังสืออิหราน ตอนยอนรอยอารยันของ  
 นักเขียนนามเชนทร  ชนะการณมาแลว จากน้ันนําทานเที่ยวชม คฤหาสน โบราณ (Naranjestan e Ghavam) ซึ่งมีอายุ
มากกวา 125 ป โดยกอสรางในสมัยราชวงศ กอญัร อยูระหวางป 1879-1886 ซึ่งถือวาเปนแบบสถาปตยกรรมบานโบราณ
ประจํายุค กอญัร เลยทีเดียว ทานจะไดชมการจัดสวนแบบเปอรเชีย ทานจะไดชื่นชมทั้งบานที่สวยงาม และสวนอันรมรืนใน
เวลาเดียวกัน 
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเที่ยวชม อิหมามอาลี (Imamzadeh ye Ali Ebn-E Hamze) ซึ่งเปนอนุสรณสถาน ที่ตกแตงสวยงาม ดวยกระจกเงา

ตัดเหล่ียมแบบเพชร ที่ระยิบระยับ ภายใตโดมประธาน ที่มีรูปทรงสวยงามเชนเดียวกัน นี่คือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ที่ชาวมุสลิม 
ใหความเคารพอยางย่ิง การเขาชมสถานที่แหงนี้ ตองถอดรองเทา และแยกประตูระหวางหญิง-ชาย ทั้งเขาและออก และ
สุภาพสตรี ตองรับผาคลุมยาวจากเจาหนาที่ เพื่อคลุมศีรษะลงมาจรดเทา จากนั้นเดินเย่ียมชม และคารวะ อนุสรณสถาน
ของทาน ฮาเฟช ( Aramgah – E Hafez) นักปรัชญา ของเปอรเชีย ของเมืองชีราช ในยุคศตวรรษที่ 12 อนุสรณของทาน 
สรางในป 1773 โดยทานการิมขานแหงราชวงศชัน ภายในสวนสวย ขนาดเล็กแหงนี้ คราครํ่าไปดวยชาวอิหราน จากตาง
เมือง และชาวเมืองชีราชเองลวนแตตอง หาโอกาส มาคารวะเสมอ จากนั้นชมปอมการิมคาน (Karim Khan Citadel) หรือ
ที่มีอีกช่ือหนึ่งวา Are-E Karim Khan สรางโดยทานการิมขาน แหงราชวงศชัน ในชวงที่ทานสถาปนาเมืองชีราช ใหเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรเปอรเชีย ชวงป ค.ศ 1750-1795 ผนังของปอมแหงนี้สูงถึง 14 เมตร สรางดวยอิฐ เรียงใหเปนลาย
สวยงาม อยางมีเอกลักษณที่งดงาม จากนั้นนําทานชมตลาดวาคิล บาซาร (Vakil Bazaar) ซึ่งเปนบารซาร ใหญใจกลาง
เมือง ชีราช ที่เกาแก และสวยงามมาก โดยโครงสรางของอาคาร ที่กอดวยอิฐแดง แบบเรียงชิ้นเปนทรงโดม ติดตอกันหลาย
รอยเมตร ในบาซาร แหงนี้ประกอบไปดวยสินคา มากมาย ใหจับจายใชสอย ผูคนคึกคักตลอด ทั้งวัน ทานสามารถ หาของ
ฝาก  จากตลาดแหงนี้ไดมากมาย ไมวาจะเปนเส้ือผา ของใช ของกิน มากมาย 

 
 
 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  พักที่  ELYZEE  HOTEL or CHAMRAN  HOTEL  ระดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเทา ในเมืองชีราช 

 
วันท่ีส่ีของการเดินทาง  25 ตุลาคม 59  เปอรชีโปลิส-นัค-เช รอสตัม-อิสฟาฮาน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางสู พระราชวัง โบราณ เปอรซีโปลิส (PERSEPOLIS) ซึ่งอยูทางดานเหนือของเมืองชีราซขึ้นไป ประมาณ 

1 ชั่วโมง  15 นาที พระราชวังแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นเปนแหงที่สองนับต้ังแตสถาปนาอาณาจักรเปอรเซียขึ้น เม่ือป 559 กอน 
                          คริสตศักราช (พระราชวังและเมืองหลวงแหงแรกคือพาซากาดสรางโดยกษัตริยไซรัสมหาราช) เปอรซีโปลีสเร่ิมสรางโดย

กษัตริยดาริอุสมหาราชในป 512 กอนคริสตศักราช  หลังจากนั้นก็มีการกอสรางเพิ่มเติมอยางตอเนื่องในอีก 5 รัชกาลตอมา 
แตก็ยังไมเคยเสร็จสมบูรณจนกระทั่งมาถูกยึดครอง และเผาทําลายอยางยอยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอรมหาราช
แหงมาซิโดเนีย (อาณาจักรกรีซ)ในป 330 กอนคริสตศักราช  แตกระนั้นก็ตามพระราชวังแหงนี้ก็ยังคงไวซึ่งเกียรติศักด์ิอัน
ย่ิงใหญตลอดกาลทั้งความใหญโตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางดานสถาปตยกรรมดังนั้นในเวลา 2 
ชั่วโมงของการเท่ียวชมพระราชวังเปอรซีโปลีส  จึงเปน 2 ชั่วโมงที่คละเคลาไปดวยความระทึกใจ ความประหลาดใจและ
ความประทับใจอยางไมรูลืม 
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12.30. น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ินภาคใตที่รมร่ืน อาหารอรอย  ใกลกับพระราชวังเปอรซีโปลิส   
บาย  จากนั้นนําทานแวะชมสถานท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งที่มีความเก่ียวเนื่องกับพระราชวังเปอรซีโปลิส ซึ่งอยูหางออกไปเพียง 10 
  กิโลเมตรเทานั้น  นั่นคือ นครหลังความตาย  นัค-เช รอสตัม (NAQSH-E-ROSTAM) หรือที่นักเขียนคนหน่ึงซึ่งเคยตะลุย 
  อิหรานมานักตอนักแลว บัญญัติคําในภาษาไทยวา สุสานส่ีกษัตริย นั่นเอง ที่นี่เปนสุสานของพระมหากษัตริย แหงราชวงศ  
  อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียและเคยประทับที่พระราชวังปอรซีโปลิสมากอนที่จะสวรรคต  แตดวยความ 
  เชื่อตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรวา หลังจากส้ินชีวิตจากความเปนมนุษยโลกแลวชีวิตก็ยังคง ดํ า เนิ นต อ ไป 
  เพียงแตจะตองไปสูอีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเทานั้น  ดังนั้นจึงตองสรางสุสานแหงนี้ใหมีความย่ิงใหญอลังการเชนเดียวกับ 
  พระราชวังที่กษัตริยเหลานั้นเคยประทับมากอน และที่ไมธรรมดาก็คือ  เปนสุสานที่ขุดเจาะเขาไปเปนหองขนาดใหญบน 
  หนาผาหินซึ่งอยูสูงจากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินสวนหนาใหมีความงดงามอีกดวย  
                                                                                         
 
 
 
 
  จาก สุสาน ส่ี กษั ต ริ ย ห รื อนั ค -เ ช รอสตั ม  นํ าท าน เ ดิ นทา ง สู เ มื อ งอิ สฟาฮานนํ าท าน เ ดิ นทา ง ไป ยั ง เ มื อ ง 

อิศฟาฮาน  ซึ่งมีอายุ เกาแกรวม 1,800 ป นับต้ังแตยุคราชวงศซัสซาเนียนปกครองเปอรเซียเปนตนมาและเคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจักรเปอรเซียระหวางป ค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศซาฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแหงนี้
เคยรุงเรืองสูงสุดใน ศตวรรษที่ 16-17 จนไดรับสมญานามวา ESFAHAN IS HALF OF THE WORLD และปจจุบันนี้ 
เปนเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององคการยูเนสโกเรียบรอยแลว 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่  พักที่  ALIQAPU HOTEL or KOWSAR  HOTEL ระะดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเทา ในเมืองอิสฟาฮาน 
 
วันท่ีหาของการเดินทาง  26 ตุลาคม 59 พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคลอตฟุลเลาะห 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.30 น.  นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศเพื่อไปยังสถานท่ีทองเที่ยวของเมืองอิศฟาฮาน  ซึ่งอยูบริเวณโดยรอบจัตุรัสอิหมาม  

ที่อยูใจกลางเมือง (กรุณาเตรียมของใชสวนตัวใหครบถวนกอนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกคร้ังหนึ่ง 18.00 น.) 
นําทานเที่ยวชม ชมพระราชวังเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ต้ังอยูบนถนนอีกเสนหนึ่งดานหลังพระราชวังอะลี
คาปูประมาณ 200 เมตร  สรางในป 1614 สมัยชาหอับบาสที่ 1 แลวเสร็จในป1647สมัยกษัตริยชาหอับบาส ที่ 2  เพื่อใช
เปนสถานท่ีตอนรับแขกบานแขกเมืองและงานสังสรรคตางๆ  โดยเลียนแบบสถาปตยกรรมในแบบอะคามินิด ซึ่งเปนยุคแรก
ของเปอรเซีย แตใชเสาคอลัมนเปนเสาไมแทนหิน  มีเสาไมสูงที่โถงดานหนา 20 ตน ซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ํา  ที่ใสนิ่งใน
สระซึ่งอยูดานหนาวัง  นับทั้งตนเสาจริงและเงาท่ีสะทอนอยูในผืนน้ําอีก 20 ตน รวมเปนเสา 40 ตน  ตามความหมายของ
ชื่อพระราชวัง  ในหองโถงดานในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญหลายภาพท่ีมีชื่อเสียงโดยฝมือของ
ศิลปนประจํายุคซาฟาวิด  สวนรอบๆ ตัววังนั้นรมร่ืนไปดวยแมกไมใหญนอยที่อยูรายรอบ  จึงถือเปนตนแบบของสวนแบบ
เปอรเซียที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง  ชมมัสยิดอิหมาม Imam Mosque ต้ังอยูปลายสุดทางดานทิศใตของจัตุรัส  เปนหนึ่ง 

 ในมัสยิดที่ย่ิงใหญและสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก  เร่ิมสรางในป 1611 สมัยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ
ในอีก 4 ปตอมา  นอกจากขนาดท่ีใหญโตโอฬารแลว ยังเปนมัสยิดที่มีองคประกอบทางดานสถาปตยที่สวยงามที่สุดใน
ประเทศอิหราน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สรางครอมกันเปนสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมีผลตอ
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การระบายอากาศและการกระจายของเสียงผูนําสวดใหแผออกไปจนไดยินอยางชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม
ตองใชไมโครโฟน 

 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานชม พระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu  Palace สรางขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเปนที่ประทับของกษัตริย

 ชาหอับบาสที่ 1 ต้ังอยูทางดานตะวันตกของจัตุรัสอิหมาม  เปนอาคาร 6 ชั้น ที่ใชไมและอิฐเปนวัสดุหลักในการกอสรางบน
ชั้น 3 ของพระราชวังสรางเปนหองโถงใหญและมีระเบียงหันหนาเขาหาจัตุรัสอิหมามสําหรับพระมหากษัตริย  และพระ
 ราชวงศไวประทับทอดพระเนตรการละเลนตางๆ  และปจจุบันกลายเปนจุดชมวิวและถายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถ
มองเห็นทุกมุมและทุกอยางที่อยูบนจัตุรัสไดอยางชัดเจน จากนั้นเขาชมมัสยิดชีคลอตฟุลเลาะห Sheikh  Lotfollah 
Mosque ซึ่งเปนมัสยิดเฉพาะองคพระมหากษัตริย  และพระบรมวงศานุวงศเทานั้นที่จะเขามาทําการละหมาดได  สราง
โดยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 ระหวางป 1602-1619  ขึ้นชื่อวาวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแตงภายในโดยเฉพาะอยางย่ิงที่ 

 โดมประธานซึ่งอยูตรงกลางหองโถงใหญ  จากน้ันเที่ยวชมสะพานสะพานคาจู (Khaju Bridge) เปนสะพานท่ีสรางขามสอง
ฝงของแมน้ําสาย เดรูด โดย  กษัตริย ซาหอับบาสที่ 2 แหงราชวงศ ซาฟาวิด เม่ือป ค.ศ 1650  เปนสะพานท่ีสรางสองระดับ 
โครงสรางตอนลางเปนหิน สวนตอนบนเปนอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสําหรับการเสด็จประทับชั่วคราว ของพระมหากษัตริย 
ซึ่งอยูก่ึงกลางบนชั้นที่สอง สะพานแหงนี้เม่ือป ค.ศ.1650 สะพานแหงนี้ยังสรางเพื่อกักเก็บน้ําอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่  พักที่  ALIQAPU HOTEL or KOWSAR  HOTEL ระะดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเทา ในเมืองอิสฟาฮาน 
 
วันท่ีหกของการเดินทาง  27 ตุลาคม 59  อะบียาเนห-คาชาน-สนามบิน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางจากเมืองเตหะรานสูหมูบานโบราณท่ีอยูบนเทือกเขาซารโกรส ซึ่งใกลกับบริเวณท่ีเรียกวายอดเขาคาคาสซ่ึง

มีความสูงถึง 3,899 เมตร นั่นก็คือ หมูบานอะบียาเนหนั่นเอง (Abyaneh Village) หมูบานแหงนี้อยูหางจากเมืองอิศ
ฟาฮานประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยทางรถยนตแตยังอยูในเขตจังหวัดอิศฟาฮาน เม่ือถึงแลวใหทานไดชื่นชมความงามของ
หมูบาน ซึ่งเช่ือวามีอายุเกาแกถึง 2,000 ปเศษ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแมในฤดูรอน 
ชาวบานที่นี่แตงกายโดดเดนเปนเอกลักษณไมเหมือนใครและเชื่อวาเปนชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากพวก     อีลาไมท  ใน
อาณาจักรอีแลมซึ่งเกาแกราวๆ สามพันปมาแลว แตปจจุบันคนเหลานี้ คือชาวอิหรานตามกฎหมายและนับถือ 
ศาสนาอิสลามเชนเดียวกับชาวอิหรานทั่วไป  พูดภาษาพื้นเมืองฟาซีเชนเดียวกับคนพื้นราบโดยไมผิดเพี้ยน ลูกหลานของ
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ชาวบานที่นี่มีสิทธิ์เทาเทียมกับเด็กๆชาวอิหรานในเมืองตางๆ  ที่จะเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลต้ังแตอนุบาลจนกระท่ัง
มัธยมหรือแมแตระดับอุดมศึกษาหากพวกเขาตองการ  

                          จากหมูบานอะบียาเนห เดินทางสูเมืองคาชาน ซึ่งอยูถัดไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน 
บาย  ชม คฤหาสนเศรษฐีช่ือ  Borujerdi    Ancient    Houseที่มีมาต้ังแตยุคที่เมืองคาชานเคยรุงเรืองบนเสนทาง การคาใน

อดีตสมัยราชวงศซาฟาวิดปกครองเปอรเซีย(ศตวรรษที่ 16-17) ใหทานไดเก็บภาพ ความงาม ของ คฤหาสน แหงนี้ จากนั้น 
เดินทางสูทาอากาศยาน Imam Khomeini International Airport  ซึ่งอยูหางจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือประมาณ 
2.30 ชั่วโมง ตามถนนซุปเปอรไฮเวยสายเหนือ  

 
 
 
 
 
17.00 น.  รับประทานอาหาร คํ่า ณ ภัตตาคาร ใกลสนามบินกอนการเช็คอิน 

21.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอรเวย  เที่ยวบินที่  TG‐528 
 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง 28 ตุลาคม 59  กรุงทพฯ 
06.00 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞    ₪∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

 

กําหนดการเดินทาง :  22-28 ตุลาคม 2559 
 

อัตราคาบริการ  ราคาตอทาน
ผูใหญพักหองคู หองละ 2 ทาน 65,900.-บาท 
เด็ก พักกับผูใหญ 1 ทาน ในหอง 65,900.-บาท 
เด็กตํ่ากวา 12 ป พักเตียงเสริม กับผูใหญ 2 ทาน ในหอง 47,900.-บาท 
พักหองเด่ียว เพิ่ม  12,000.-บาท 

 
ชวงเวลาที่แนะนํา  ต.ค. – พ.ย. ฤดูใบไมรวง อากาศเย็น บรรยากาศสวยมากๆ 
    ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ อากาศหนาวไมมาก บรรยากาศสวยมากๆ เชนกัน 
    มี.ค. – ตน พ.ค. ฤดูใบไมผลิ อากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศสวยไปดวยดอกไม 
 



   
 

TG‐10_22‐28_Highlight Persian (HLP)_5N7D_65900    Page 7 of 7 

อัตราคาบริการนี้รวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเปนหมูคณะ -  คาโรงแรมที่พักตามรายการ 
คาอาหารตามรายการ  -  คาเขาชมสถานที่ตามรายการ    
คาภาษีสนามบินตามรายการ -  คารถ-รับสงและนําเท่ียวตามรายการ   
คาธรรมเนียมวีซา    -  คามัคคุเทศกชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก 
คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท  
 

อัตราคาบริการไมรวม 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารที่ส่ังเอง, คาเคร่ืองด่ืมพิเศษ, คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาภาษีมูลคาเพิ่ม, คาภาษีหัก ณ ที่จาย ฯลฯ 
คาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกิน 20 กก. 
 

การจองและชําระเงิน 
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง  
- กรุณาชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 20 วัน ชวงโลซีซั่น / 45 วัน ชวงไฮซีซั่น 
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการย่ืนขอวีซากอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน  
 

หมายเหต ุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร ตามความจําเปนและเหมาะสม 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง อุบัติเหตุ    
  ภัยธรรมชาติ    ปญหาการจราจร การลาชา หรือยกเลิกเท่ียวบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 
- สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมคืนทุกกรณี)  
- สงวนสิทธิ์ไมขายแกบุคคลที่สงสัยวาจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ 
- เปนทัวรโปรโมช่ัน ไมมีกระเปาเล็กสมนาคุณ 
- ทานสามารถ นําบัตรเครดิด เชน VISA, MASTER ไปใชในรานคาขนาดใหญได 
 

เอกสารประกอบการทําวีซา 
1.  รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว  3 รูป พื้นขาว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
2.  หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน(สแกนสีหนาพาสปอรต พรอมกรอกรายละเอียดดังนี้) 
2.1 ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา...................................................................... 
      ชื่อสถานท่ีทํางาน/บริษัท..................................................................ตําแหนง...................................................... 
      ที่อยู....................................................................................................................ระหัสไปรษณีย....................... 
      เบอรติดตอ....................................................................มือถือ.......................................................................... 
      สมรสกับ นาย/นาง.........................................................สัญชาติ....................................................................... 
 
หมายเหตุ  หนาพาสปอรตไมรับเอกสารที่สแกนจากแฟกซ หรือใชกลองมือถือถาย 
การย่ืนวีซาใชเวลา 10 วันทําการ (สถานฑูตหยุดวันศุกร-เสาร) 
 

 


