บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม - ต้นฉบับของการนาเที่ยวครั้งละประเทศ
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอส กรุ๊ ป ศู นย์ การค้ าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสั น ราชเทวี กรุ งเทพ 10400

โทร. 02 651-6900 โทร 088-578-6666 LINE ID 14092498

ใบอนุญาตเลขที่ 11/097

------------------------------------------------------------------------------(สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากโปรแกรมของบริ ษทั ฯ ถูก “คัดลอก” จากหลายบริ ษทั ทัวร์ )

อิหร่ าน - อาณาจักรเปอร์ เชี่ยน
ครั้งหนึ่งในอดีต ในยุคของอเล็กซานเดอร์ มหาราช แห่ งมาซิ โดเนีย เมื่อประมาณศตวรรษที่ 4 ก่อน
คริ สตกาลและก่อนหน้านั้น มหาอานาจอีกชาติหนึ่งของเอเชียที่มีอานาจขึ้นมาเทียบเท่ากับบรรดานครรัฐของกรี ก ก็
คือ อาณาจักรเปอร์เชี่ยน
อาณาจักรเปอร์ เชี่ยนรุ่ งเรื องมานานหลายยุค ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ อะเคเมเนียน ที่มีบุคคลสาคัญๆ เช่น พระ
เจ้าไซรัสมหาราช พระเจ้าแคมไบซิ ส ที่ 2 และก็มาถึงพระเจ้าดาริ อุส ที่ 1 ซึ่ งเปิ ดหน้าประวัติศาสตร์ ใหม่ของ
อาณาจักรเปอร์เชี่ยนด้วยการยกทัพบุกกรี ซ
ปี 334 ก่อนคริ สตกาล อเล็กซานเดอร์ มหาราชนากองทัพมาซิ โดเนีย บุกตะลุยเข้าไปจนถึงเปอร์ เชีย กษัตริ ย ์
ดาริ อุสแห่งเปอร์ เชียต้องหนี กระเจิดกระเจิงและถูกสังหารในที่สุด เป็ นการจบสิ้ นของราชวงศ์อะเคเมเนียนลง
หลังจากนั้นก็มาถึงราชวงศ์เซลิวสิ ดส์ ซึ่ งเป็ นอดีตนายพลคนสาคัญของอเล็กซานเดอร์ มหาราช แล้วก็มาถึง
ราชวงศ์พาร์ เธียน ซาสซาเนียน ก่อนจะมาถึงยุคอิสลามในที่สุด
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และการผสมผสานแห่งอารยธรรมหลายชั้น ทาให้อาณาจักรเปอร์ เชี่ยน ซึ่ งก็คือ
ประเทศอิหร่ านในปั จจุบนั นี้ มีความน่าสนใจมาก ยังไม่นบั รวมความสวยงามของทัศนียภาพและสิ่ งก่อสร้างยุค
หลัง ซึ่ งจะทาให้ภาพของอิหร่ านในจินตนาการของท่านเปลี่ยนไป
บริ ษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด มีความภูมิใจขอนาท่านเดินทางย้อนอดีตของอาณาจักรที่เคย
ยิง่ ใหญ่ในอดีต ที่มีชื่อว่า อาณาจักรเปอร์ เชี่ยน ในแบบฉบับของ “ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม”

กาหนดการเดินทาง

03-11 พฤศจิกายน 2562

วันแรกของการเดินทาง วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

กรุงเทพ
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18.00 น.
21.00 น.
00.50 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการการ์ ตา้ แอร์ เวย์ ROW Q (ใช้ ประตูทางเข้ า
อาคารหมายเลข 8 )
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 835 สู่ โดฮา (DOHA) ประเทศการ์ ตา (ใช้ เวลาบินประมาณ 6
ชั่วโมง 55 นาที)
ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่ องบิน

วันทีส่ องของการเดินทาง วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
01.50 น.

03.35 น.
08.00 น.
เช้า

12.30 น.
บ่าย

โดฮา - ชีราซ

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR476 สู่ เมืองชีราซ (SHIRAZ) อดีตเมืองหลวงเก่าของหลายราชวงศ์
ปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดซาร์ส (FARS) เป็ นเมืองต้นกาเนิ ดและอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุด
ของชาวเปอร์ เซียโบราณ
ถึงซีราซ นาเข้าที่พกั โรงแรม ZANDIYEH หรื อระดับเดียวกัน 5 ดาว
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านชม สุ เหร่ า นาสิ ร์ อัล มุลค์ (NASIR ALMOLK MOSQUE) ซึ่ งเป็ นสุ เหร่ าที่ ส ร้ างในปี
ค.ศ. 1876 ตรงกั บ สมั ย ของราชวงศ์ คาจา
(QAJAR DYNASTY) เพื่อให้คนชั้นสู งในสังคม
ไว้ใ ช้ง านเท่ านั้น เป็ นสุ เหร่ าที่ อ อกมาแบบได้
สวยงาม ที่ เด่ น ที่ สุ ด เห็ น จะเป็ นการใช้ก ระจก
สี มาช่วยในการประดับประดาที่ผนังกาแพง ยาม
ที่ แสงอาทิ ตย์ส าดส่ องเข้ามาในสุ เหร่ า แสงจะ
ส่ องผ่านกระจกสี เหล่านี้มีแสงสี มากมายหลายชนิดสวยงามมาก หากชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมสุ สานกวีฮาเฟซ (HAFEZ POET TOMB) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงชาวอิหร่ าน มีชีวิตอยูใ่ น
ระหว่างปี ค.ศ.1324-1391 ชม ป้ อมการิมข่ าน (KARIM KHAN CITADEL) สร้างโดยการิ ม ข่าน
ผูก้ ่อตั้งราชวงศ์แซนด์ (ZAND DYNASTY) เพื่อใช้เป็ นที่พกั อาศัยและศูนย์กลางการบริ หารงาน
ในเมื อ ง โดยมี ก าแพงล้ อ มรอบทั้ ง สี่ ด้ า น มี
ลัก ษณะคล้ า ยป้ อ มปราการบนพื้ น ที่ 12,800
ตารางเมตร ภายในประดับ ตกแต่ ง ด้ว ยต้น ไม้
นานาชนิ ดก่ อให้เกิ ดความร่ มรื่ นงดงาม จากนั้น
เชิ ญท่านอิสระกับการชมสิ นค้ าในตลาดพื้นเมือง
ว ากี ล บ าซ าร์ (VAKIL BAZAAR) ซึ่ งจะ มี
ร้ านค้าตั้งอยู่ระหว่างทางเดิ นทั้ง 2 ด้าน บริ เวณ
ภายในจะถู ก ออกแบบอย่า งงดงามตามแบบของศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมเปอร์ เซี ย ทางเดิ น ที่
ต่อเนื่ องกันและผสมกับความสู งของเพดานจะทาให้อากาศถ่ ายเทได้ส ะดวก นอกจากนั้นแสง
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19.00 น.

สว่างยังส่ องเข้ามาได้ง่าย ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่ องเทศต่าง ๆ มากมาย และสิ นค้า
ของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า
นาเข้าที่พกั โรงแรม ZANDIYEH หรื อ ระดับเดียวกัน 5 ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ชีราซ - เปอร์ เซโปลิส – อีสฟาฮาน
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอร์ เซโปลิส (PARSEPOLIS) ที่สร้างโดยพระเจ้าดาริ อุส มหาราช
(DARIUS I) เมื่อประมาณ 500 ปี ก่อนคริ สตกาลและถูกก่อสร้างปรับปรุ งต่อเติมมาตลอดระยะเวลา
200 ปี ต่อมาในปี 331 ก่อนคริ สตกาลเปอร์ เซโปลิส ถูกทาลายลงโดยกองทัพของพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ มหาราช กษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่แห่ งมาซิ โดเนี ย ปั จจุ บันองค์ การยูเนสโกได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลก จากนั้นชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ อีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสุ สานที่ฝังศพของกษัตริ ย ์ 4
องค์ ที่ เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ชมสถาปั ตยกรรมที่ เด่ นในการแกะสลักบนผาหิ น และที่
สาคัญเป็ นสุ สานของกษัตริ ยด์ าริ อุสที่ 1 และกษัตริ ยอ์ งค์ต่อ ๆ มาอี ก 3 พระองค์ ซึ่ งเคยปกครอง
นครเปอร์ เซโพลิสมาก่อน

12.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ เมืองอีสฟาฮาน (ISFAHAN) อดีตเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์ ศอฟาวียะฮ์ในตอนต้น
ของศตวรรษที่ 17 ในสมัยดังกล่าวอีสฟาฮานมีความมัง่ คัง่ และเจริ ญสู งสุ ดในเกือบจะทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม การค้า และเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมของอาณาจักร
เปอร์เซีย นาเข้ าทีพ่ กั โรงแรม ABBASSI GARDEN VIEW
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมที่พกั

19.00 น.

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
08.00 น.
เช้า

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

อีสฟาฮาน

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
น าท่ า นชมสถานที่ ส าคัญ ต่ า งๆ ในเมื อ งอี ส ฟาฮาน หรื อ ที่ เรารู ้ จ ัก กัน ในนามของ ฟลอเรนซ์
ตะวันออก ชมพระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์ (HASHT BEHESHT PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1660
ในสมัยของกษัตริ ยช์ าห์ สุไลมาน ห้องต่างๆ ได้ถูกตกแต่งอย่างงดงามด้วยลวดลายการแกะสลัก
บนปูนปาสเตอร์ ต่อมาในสมัยของราชวงศ์กอจาร์ ฟาทห์ อาลี ชาห์ ได้ใช้เป็ นที่พกั ของนางสนมที่
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

โปรดปรานมากที่ สุด 8 คน จนได้ชื่อว่า พระราชวังแห่ งสวรรค์ช้ นั แปด (EIGHT PARADISES
PALACE)
รับประทานทานอาหารกลางวัน
น าชม สุ เหร่ า จาเมห์ แห่ ง อี ส ฟาฮาน (JAME MOSQUE) สุ เหร่ า แห่ ง นี้ ถื อ ว่า เป็ นสุ เหร่ า ที่
ยิง่ ใหญ่มากของเมืองอีสฟาฮาน ผ่านการสร้าง ต่อเติม และเสริ มแต่งหลายยุคหลายสมัยมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 771 จนถึ งปั จจุ บนั องค์การยูเนสโกขึ้ นทะเบี ยนเป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.2012 ชมหอคอยนกพิราบ (PIGEON
TOWER) ที่ มีอายุมากกว่า 200 ปี มาแล้ว ภายในแบ่ งเป็ น
ช่องเล็กๆ ขนาดพอดีตวั นก มีท้ งั หมด 1000 ช่อง หอคอยนี้
มีไว้เพื่ออะไร ? ต้องลองไปฟังกัน...
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมที่พกั
พักโรงแรม ABBASSI GARDEN VIEW

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
08.00 น.
เช้า

12.30 น.

วันพฤหัสฯที่ 7 พฤศจิกายน 2562

อิสฟาฮาน

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านชมเมืองอีสฟาฮานต่ อ ชมจัตุรัสอิหม่ าม หรื อ จัตุรัสนัคชิ ญะฮาน (NAGHSH-E-JAHAN
SQUARE) ซึ่ งถื อเป็ นศู นย์กลางเมืองที่ งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมชิ้ นเอก ในอดี ตใช้เป็ นสถานที่
แข่ ง ขัน โปโล ล้อ มรอบด้ว ยอาคาร 2 ชั้น ที่
ปั จจุบนั กลายเป็ นร้านค้ามากมาย ชม สะพาน
คาจู (THE KHAJU BRIDGE) สร้ า งใน
ศตวรรษ ที่ 17 โดยชาห์ อ ับ บาสที่ 1 เป็ น
สะพานสองชั้น ขนาดใหญ่ ขา้ มแม่ น้ าซายาน
เด ห์ รู ด (ZAYANDEH-ROOD) ต ร งก ล าง
สะพานเป็ นพลับพลาที่ประทับ ชั้นล่างทาเป็ น
ขั้นๆ สาหรับให้ประชาชนมานัง่ พักผ่อน ชม
โบสถ์ แ วงค์ (VANK CATHEDRAL CHURCH) ซึ่ งเป็ นโบสถ์ ข องชาวคริ ส ต์ อ าร์ เมเนี ย น
(ARMENIAN) สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1655 เป็ นการผสมผสานระหว่างศิ ล ปะเปอร์ เซี ยและยุโรป
ภายในจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย
รับประทานอาหารกลางวัน
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บ่าย

19.00 น.

ชม พระราชวั ง เสา 40 ต้ น หรื อ พระราชวั ง ซี เฮล โซตู น (CHEHEL-SOTUN (40 COLUMN)
PALACE) ซึ่ งในความเป็ นจริ ง แล้ว มี เสาเพี ย ง 20 ต้น เท่ า นั้ น แต่ เงาสะท้อ นในสระน้ าหน้ า
พระราชวังทาให้ชาวเปอร์ เซี ยนับได้ 40 ต้น อีกทั้งเลข 40 เป็ นสัญลักษณ์ของความเคารพและการ
ยกย่อง สร้ างในสมัยพระเจ้าชาห์ อับบาสที่ 2 ราวกลางศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์
ภาพสี น้ า สี น้ ามัน และเครื่ องเซรามิค สุ เหร่ าอิหม่ าม (IMAM MOSQUE) สร้างในปี ค.ศ.1612
โดยชาห์ อัมบาส งดงามด้วยศิลปะแบบเฉพาะของชาวเปอร์ เซี ย ประดับตกแต่งด้วยโมเสกสี ฟ้า
สลับเหลืองงดงามยิง่ ชม สุ เหร่ า ชีค ลอทฟอลลาห์ (SHEIKH LOTFOLLAH MOSQUE)

พระราชวังอาลี คาปู (ALI GHAPOU PALACE) พระราชวัง 6 ชั้น ที่ประทับส่ วนพระองค์ของ
กษัตริ ยช์ าฮ์อบั บาส ด้านในเป็ นพลับพลาที่ประทับสาหรับชมกีฬา หรื อเทศกาลต่างๆ เคยใช้เป็ น
ที่ตอ้ นรับทูตานุ ทูตจากประเทศต่าง ๆ และใช้เป็ นเรื อนรับรองของรัฐบาล แต่ละชั้นตกแต่งด้วย
ภาพจิตรกรรมชั้นครู ของอีสฟาฮาน จากนั้นมีเวลาให้ ท่านได้ เดินเล่ นชมเมื อง หรื อเลือกซื้ อของ
ฝากทางบ้ านตามอัธยาศัยในบริเวณตลาดพืน้ เมืองของอีสฟาฮาน
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม
พักโรงแรม ABBASSI GARDEN VIEW

วันทีห่ กของการเดินทาง
08.00 น.
เช้า

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

อีสฟาฮาน – เตหะราน

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางกลับเตหะราน ระหว่างทางแวะชม หมู่บ้านอับบี
ยาเนห์ (ABYANEH) หมู่บ ้านโบราณที่ ตั้งอยู่ในหุ บ เขา
ตอนกลางของเมืองคาซาน เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ที่ใช้อิฐดิ น
ดิบเป็ นวัสดุในการก่อสร้าง ยังมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบ
ดั้ง เดิ ม โดยหญิ ง สาวจะใช้ ผ ้า คลุ ม ศี ร ษะเป็ นลวดลาย
ดอกไม้ ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะและใช้ภาษาปาเธี ยนเป็ น
ภาษาพูดกันในหมู่บา้ น
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12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ เมืองคาซาน (KASHAN) โอเอซีสขนาดใหญ่ที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมี ชื่ อ เสี ย งในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ เซรามิ ค
โรงงานทอผ้าไหม และน้ า นาท่านชมความอุดมสมบูรณ์
ของพรรณไม้นานาชนิดใน สวนฟิ น (FIN GARDEN) ซึ่ ง
ในอดี ตเป็ นสวนของกษัตริ ยบ์ ัก หเอชาห์ ที่ ท รงสร้ างขึ้ น
ชมสวนกุ ห ลาบอัน ตระการตา ที่ ป ลู ก ไว้เพื่ อน ามากลั่น
เป็ นน้ าหอมส าหรั บ ส่ ง ออก จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ สู่ ก รุ ง
เตหะราน
รับประทานอาหารค่า
หลังจากนั้นนาเข้าที่พกั โรงแรม ESPINAS หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เตหะราน

07.30 น.
เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาชมกรุ งเตหะราน เมื องหลวงที่ ต้ งั อยู่บ นที่ ราบสู งประมาณ 1,100 เมตรเหนื อระดับ น้ าทะเล
ภายในเมืองจะมีน้ าจากภูเขาไหลเป็ นลาธารสายเล็ก ๆ และยังใช้สาหรับเป็ นน้ าหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้
ความร่ มรื่ นสองข้างทางอีกด้วย ชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ (NATIONAL MUSEUM) แหล่ง
รวบรวมงานโบราณคดีที่ ขุดค้นได้จากทัว่ ประเทศ และแสดงถึงวิวฒั นาการก่อนและหลังการเข้า
มาของศาสนาอิสลามในดิ นแดนเปอร์ เซี ย ชมพระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE)
หรื อพระราชวังสวนกุ หลาบ ในอดี ตเคยเป็ นพระราชวังเก่ าของอิ หร่ าน สร้ างในสมัยราชวงศ์
ซาฟาวิด เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ ต่อมาในสมัยกษัตริ ยน์ สั เซอร์ อัลดิน
ชาห์ ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยร์ าชวงศ์สุดท้าย ได้สร้างอาคารแบบตะวันตกเพิ่มขึ้น พระราชวังแห่งนี้มีความ
งดงามมากจนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั ญ มณี แ ห่ งชาติ (THE NATIONAL JEWELS MUSEUM) สถานที่ เก็ บ
รวบรวมเพชรและอัญมณี ต่างๆ ของพระมหากษัตริ ยแ์ ละราชวงศ์ในอดีต เช่น เพชรแสงสว่างแห่ ง
ท้องทะเล (SEA OF LIGHT) เพชรสี ชมพูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (182 กะรัต) มงกุฎที่ ใช้ใน

DATA-2019\IRAN-QR

6

www.whiteelephanttravel.co.th

พระราชพิธีราชาภิเษก ลู กโลกที่ประดับด้วยเพชรและอัญมณี ต่าง ๆ ซึ่ งมีน้ าหนักกว่า 80 ปอนด์
บัลลังก์ยงู ทองซึ่ งประดับด้วยเพชรกว่า 26,000 ชิ้น

18.00 น.
.

รับประทานอาหารค่า
หลังจากนั้นนาเข้าที่พกั โรงแรม ESPINAS หรื อระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
08.00 น.
เช้า

12.30 น.
บ่าย

17.00 น.
22.50 น.

เตหะราน – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ชมพระราชวังเนียวาราน (NIAVARAN PALACE) ทางตอนเหนือของกรุ งเตหะราน สร้างใน
สมัยราชวงศ์ปาเลห์วี ภายในตกแต่งแบบยุโรป ใช้สาหรับเป็ นที่ประทับในฤดูร้อน ต่อมาภายหลัง
การปฏิวตั ิได้เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ ผ่านชม หอคอยมิลาด (MILAD TOWER) ศูนย์กลาง
โทรคมนาคมต่างๆ ภายในมีท้ งั ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมาย จากการจัดอันดับหอคอยที่สูง
ที่สุดในโลกเมื่อปี 2013 หอคอยมิลาดมีความสู ง 435 เมตร นับว่างสู งเป็ นอันดับ 6 ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
ชม พิพิธภัณฑ์ พรม (CARPET MUSEUM) หัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของอิหร่ าน คือ
พรมเปอร์ เซีย เป็ นงานที่ผลิ ตขึ้นโดยใช้ฝีมือและความชานาญเป็ นพิเศษในการนัง่ มัดปมทีละปม
จนกลายมาเป็ นชิ้ น งานที่ ง ดงาม ส่ วนใหญ่ ข องพรมจะย้อ มสี ที่ ไ ด้จากธรรมชาติ งดงามด้ว ย
ลวดลายต่างๆ ไม่ซ้ าแบบกัน
เดินทางสู่ สนามบินอิหม่ามโคไมนี
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 499 ออกจากสนามบินอิหม่ามโคไมนี (IMAM KHOMEINI)
กรุ งเตหะราน

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
00.30 น.
01.45 น.
12.30 น.

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

กรุงเทพ

ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่ องบิน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 834 กลับกรุ งเทพมหานคร (ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 25 นาที)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
----------------------------------------------------
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อัตราค่ าบริการ จานวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ ในกรุ๊ ป 10 - 14 ท่ าน

96,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

ผูใ้ หญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ท่านละ
77,500 บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง)
จานวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ ในกรุ๊ป 15 ท่ านขึน้ ไป
ผูใ้ หญ่ท่านละ
89,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ท่านละ

71,500 บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

12,000 บาท

*** สาหรับตัว๋ ชั้น บิสซิเนส คลาส จ่ ายเพิม่ ขั้นตา่ 86,500 บาท(ขึน้ อยู่กบั วันจอง) ***
อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพ-ชีราช , เตหะราน-กรุ งเทพ โดยสายการการ์ตา้ แอร์ เวย์ ชั้นประหยัด
ค่าที่พกั โรงแรมต่าง ๆ ระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุไว้ในรายการ จานวน 7 คืน
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอิหร่ าน (เฉพาะหนังสื อเดินทางไทย)
ค่ามัคคุเทศก์ผชู ้ านาญจากประเทศไทยนาชมตลอดรายการ
ค่าทิปทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นทิปไกด์ ทิปคนขับรถ ทิปบ๋ อยโรงแรม และ ร้านอาหาร
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าหนังสื อเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกาหนดท่านละ 30 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ

เนื่องจากรายการข้ างต้ นเป็ นรายการทีเ่ สนอขายตลอดปี
บริษัทจึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ เช่ น การเปลีย่ นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศนั้น ๆ หรื อบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจาปี หรื อเนื่องจากฤดูกาลที่
เปลีย่ นแปลง จนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินไปตามรายการข้ างต้ นได้ ในกรณีทไี่ ม่ สามารถเข้ าเข้ าชม
ตามรายการได้ บริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะยึดถือประโยชน์
ของท่านเป็ นสาคัญ
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*** ในกรณีที่เกิดการล่าช้ า หรื อ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทาให้ โปรแกรมการท่องเทีย่ ว
ต้ องเสี ยหายไป หรื อ ขาดหายไปบางส่ วน เป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ
ไม่ สามารถรับผิดชอบต่ อการเสี ยหายดังกล่าวได้ ***

เอกสารทีใ่ ช้ ในการขอวีซ่าประเทศอิหร่ าน
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
2. รู ปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 รู ป หน้าตรง ไม่สวมแว่น (รู ปเหมือนกับทา
วีซ่ายุโรป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางเป็ นเด็ก ขอสาเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
4. กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลส่ วนตัว 1 ชุด ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะส่ งให้ท่านหลังจากที่มีการจองทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการจอง
1. มัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่กรุ๊ ปสรุ ปออกเดินทาง พร้อมส่งสาเนา
หนังสื อเดินทาง
2. ค่าเดินทางส่วนที่เหลือ ชาระภายใน 20 วันก่อนเดินทาง
กรุณาโอนเข้ าบัญชีดงั นี้
ชื่อบัญชี
คุณเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาซอยจารุ รัตน์
ออมทรัพย์ เลขที่ 071-2-71003-9
หรื อ ธนาคารกรุ งเทพ
สาขา อาคารวานิช
ออมทรัพย์ เลขที่ 220-0-48394-5

หรื อ ธนาคารทหารไทย

สาขาเดอะ แพลทินมั่ ฯ

ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-11915-9

หรื อ ธนาคารธนชาต
สาขาสานักเพชรบุรี
ออมทรัพย์ เลขที่ 777-2-84182-3
เมื่อโอนเรียบร้ อยแล้ว กรุณาส่ งใบโอนเงิน พร้ อมทั้งเขียนชื่ อผู้โอน + เบอร์ ตดิ ต่ อ + วันทีอ่ อกเดินทาง และ
หน้ าพาสปอร์ ต บริษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ฯ เพื่อทางบริษทั ฯ จะได้ เก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่ อไป (FAX.026516900
หรื อ E-MAIL : WETA@ASIANET.CO.TH)
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