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อิหร่าน

Line ID: @chaitour

อารยธรรมเปอร์เซีย

เดินทาง : จันทร์ที่ 9 – อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

,

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

18.30 น.
20.25 น.
23.40 น.

กรุงเทพฯ

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ (Row Q)
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 833 (7.15 ชม. / Dinner, Snack)
ถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลี่ยนเครื่อง

02. อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

โดฮา – ชีราส

01.55 น.
ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ QR 476 (1.20 ชม. / Snack)
04.45 น.
ถึง สนามบินเมืองชีราส (Shiraz) เมืองหลวงของจังหวัดฟารส์ (Fars) เป็ นเมืองต้นกาเนิดของชาวเปอร์เซีย
(ก่อนออกจากเครื่องบิน สุภาพสตรีอย่าลืมคลุมผมให้มิดชิด) นาท่านเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. น าท่ า นชม Nasir Ol Molk หรื อ Pink Mosque มัส ยิ ด ที่ ป ระดับ ไปด้ว ยกระเบื ้อ งโทนสี แ ดงอมชมพู ซึ่ ง สร้า งในปี
ค.ศ.1876-1887 ถือเป็ นมัสยิดที่สวยที่สดุ อีกแห่งหนึ่ง และมีจุดเด่นที่กระจกสีประดับหน้าต่าง นาท่านชม สวนนาราสเจสตาน
(Narasjestan Garden) ซึ่งเป็ นสวนที่มีความสวยงามอีกแห่งของชีราส ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1879 และเรียบร้อยในปี ค.ศ.1886
เพื่อให้เป็ นที่พานักของแขกต่างเมืองที่มาเยี่ยมเยือน แต่ต่อมาก็ได้กลายเป็ นที่พกั ของเจ้าเมืองในราชวงศ์กาจาร์ในอดีต ซึ่งภายใน
ทางเข้าได้ถูกตกแต่งด้วยกระจกชิน้ เล็กๆ ด้วยฝี มือที่สวยงาม และห้องต่างๆที่อยู่รอบด้านก็ได้มีการตกแต่งด้วยกระจกสีท่ีบาน
หน้าต่างอีกด้วย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมเมืองโบราณ เพอร์เซโพลิส (Persepolis) ที่สร้างโดยกษัตริยด์ ารุส เมื่อ 500 ปี ก่อนคริสตกาล นับเป็ นเมืองโบราณที่สมบูรณ์
ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ชมภาพแกะสลักนูนต่าที่ แสดงเรื่องราวชีวิต ของผูค้ นในยุคนั้น โดยเฉพาะภาพขบวนกองเกียรติยศที่นา
เครื่องราชบรรณาการต่างๆ มาถวายแด่กษัตริยเ์ ปอร์เซีย จากนัน้ ชมสุสานกษัตริย ์ Naqsh-E-Rostam ที่เชื่อกันว่าเป็ นสุสานของ
กษัตริยอ์ าคาเมเนียนผูย้ ิ่งใหญ่ 4 พระองค์ คือ ดาริอสุ มหาราช กษัตริยเ์ ซอซาส กษัตริยอ์ าธาเซอซาส และกษัตริยด์ าริอสุ ที่ 2
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก ZANDIYEH HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า
ทีพ
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03. พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

ชีราส – ยาส์ด

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านมุง่ หน้าสู่ เมืองยาส์ด (Yazd) (449 กม. / 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะชม Pasargadae แหล่งโบราณคดีมรดกโลกขนาด
ใหญ่ เป็ นที่ตงั้ ของเมืองหลวงแห่งราชวงศ์แรก Achaemenid Empire ต้นวัฒนธรรมเปอร์เซีย และสุสานของกษัตริยไ์ ซรัส
มหาราช (Tomb of Cyrus) นักประวัติศาสตร์ ชาวกรีกเชื่อว่าหลังจาก อเล็กซานเดอร์ มหาราชบุกเข้ายึดเมืองเพอร์เซโพลิส ได้ส่งให้
นักรบเข้ามาที่สสุ านแห่งนี ้ แล้วเจอกับสิ่งลา้ ค่ามากมาย อาทิ เตียงทองคา โต๊ะที่จดั วางข้าวของเครือ่ งใช้ท่ปี ระดับหินมีคา่ แต่ไม่มี
หลักฐานใดใดยืนยันเกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี ้
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ระหว่างทางแวะเมืองอาบาร์คหู ์ (Abarkooh) เพื่อชม ต้นไซเปรส (Cypress Tree) ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี จากนัน้ เดินทางต่อ
ถึง เมืองยาส์ด ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ท่ีสดุ ที่ยังมีผูค้ นอาศัยตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ แห้งแล้ง จึงมี
ความโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมบ้านเรือนที่มีหอคอยดักจับลมเพื่ อระบายความร้อนในอาคาร และระบบการส่งนา้ ใต้ดินเพื่อ
นามาใช้อปุ โภคบริโภคในเมือง
อาหารค่าที่โรงแรม
่ ัก MOSHIR GARDEN HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
ทีพ

04. พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

ยาส์ด

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม Tower of Silence หอคอยที่สร้างขึน้ สาหรับวางร่างกายคนตายไม่ให้สมั ผัสกับพืน้ ดิน ตามความเชื่อว่าร่างกายเป็ นสิ่ง
สกปรกและเป็ นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายจะต้องถูกกาจัดโดยแสงแดดแผดเผาหรือให้แร้งจิกกิน พิธีนีป้ ฏิบตั ิกันมาจนถึงศตวรรษ
ที่ 20 ชม Zoroastrian Fire Temple วิหารไฟศักดิ์สิทธ์ของลัทธิโซโลอัสเตียนที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1934
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม Jameh Mosque สุเหร่าสวยกลางเมืองเก่า โดดเด่นด้วยหอคอยสูงที่มีลายจารึกตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 15 รวมถึงลายกระเบือ้ ง
ที่งดงามบนยอดโดม จากนั้นชม Bagh – E Dolat Abad บ้านของ Karim Khan Zand ซึ่งเคยปกครองเมืองนีใ้ นศตวรรษที่ 18
ภายในบริเวณบ้านพักตกแต่งอย่างงดงาม มีบานประตูไม้ระแนงที่สลักอย่างประณีต อีกทัง้ หอรับลมที่สงู ถึง 33 เมตร ที่ท่านจะ
รูส้ กึ ได้ถึงความเย็นสบายภายในอาคาร
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05. ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ยาส์ด – อีสฟาฮาน

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอีสฟาฮาน (Esfahan) (323 กม. / 4.30 ชม.) หนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สดุ ของโลกอิสลาม
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ถึง เมืองอีสฟาฮาน อัญมณีแห่งเปอร์เซียโบราณเมื่อกล่าวถึงอีสฟาฮาน ทุกๆ เสียงจะเอ่ยถึง ลวดลายของกระเบือ้ งสีฟ้าที่ประดับ
ประดาบนยอดโดมมัสยิด สะพานรูปทรงแปลกตาทอดข้ามสายนา้ เป็ นที่ผ่อนคลายพักผ่อนของชาวเมือง สิ่งเหล่านีเ้ องที่ดึงดูด
นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ห ลงเสน่ ห ์ในเมื อ งนี ้ ชม Jameh Mosque หรือ Friday Mosque มัสยิ ด ที่ ใหญ่ ท่ี สุด ด้ว ยขนาดพื น้ ที่ 20,000
ตารางเมตร เป็ นโบราณสถานที่รวบรวมสถาปั ตยกรรมแบบเปอร์เซียที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา 800 ปี จากนัน้ ชม สะพานคาจู
(Khaju Bridge) สะพานสองชั้นสร้างในสมัยของชาร์แอบบาสที่ 2 เพื่อเชื่อมเมืองสองฝั่ งแม่นา้ เข้าเป็ นหนึ่งเดียว และสะพาน
เซี่ยวเซห์โพล (Si o She Pol Bridge) สะพานอิฐโบราณมีโค้งแบบโรมันรับนา้ หนักถึง 33 โค้ง
อาหารค่าที่โรงแรม
่ ัก
ทีพ

ABBASSI HOTEL (4*) - Garden View Room หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

06. เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

อีสฟาฮาน

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่จตั รุ สั อิหม่าม (Imam Square) จุดศูนย์กลางการปกครองตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 เป็ นจัตรุ สั กลางเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก
ชม มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) สุดยอดของศิลปะเปอร์เซีย กระเบือ้ งสีฟ้าที่ใช้ประดับจะเปลี่ยนความ
เข้มของสีตามความแรงของแสงแดด ชม พระราชวังอลิคาปู (Ali Qapu Palace) อาคาร 6 ชัน้ ซึ่งเป็ นที่ประทับของกษัตริยช์ าร์
แอบบาสที่ 1 (Shah Abbas I) เพื่อชมกิจกรรมต่างๆบนจัตุรสั กลางเมืองนี ้ ภายในมีหอ้ งต่างๆ โดยเฉพาะห้องดนตรีท่ี มีการ
ออกแบบเพดานย่อมุมแบบรังผึง้ เพื่อลดเสียงสะท้อน จากนัน้ นาชม พระราชวังเชเฮลโซตุน (Chehel Sotun Palace) ที่สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1614 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1647 ในสมัยของกษัตริยช์ าร์แอบบาสที่ 2 (Shah Abbas II) โดยพระองค์ทรงใช้เป็ นสถานที่
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ต้อ นรับ แขกบ้ า นแขกเมื อ ง และจั ด งานเลี ้ย งสั ง สรรค์ ต่ า งๆ สร้า งแบบสถาปั ตยกรรมแบบอาคามิ นิ ด (Achaemenid)
ซึ่งเป็ นยุคแรกของเปอร์เซีย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม โบสถ์แวงค์ (Vank Church) โบสถ์ชาวอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่ในอีสฟาฮาน ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อกซ์
จากนัน้ นาท่านสู่ บาร์ซาร์ (Esfahan Bazaar) ที่คกึ คักด้วยผูค้ น เลือกซือ้ สินค้านานาชนิด อาทิ เครื่องทองเหลือง พรมทอมือที่มี
ลวดลายงดงาม และธัญพืชต่างๆทัง้ ถั่วพิตาชิโอ อัลมอนด์ หรือแซฟฟอน
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

07. อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

อีสฟาฮาน – คาชาน – เตหะราน

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคาชาน (Kashan) (215 กม. / 3 ชม.) ซึ่งเจริญรุง่ เรืองมาตัง้ แต่สมัยเซลจุก ประมาณ ค.ศ.1051 – 1220 เป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องปั้ นดินเผาและกระเบือ้ ง เมืองนี เ้ จริญสูงสุดในสมัยจักรวรรดิเปอร์เซียราชวงศ์กาจาร์ ซึ่งจะเห็นได้จาก
อาคารบ้านเรือนของพ่อค้าและกลุ่มคนชัน้ สูงที่สร้างอย่างงดงามและประณีต นาท่านสู่ Fin Garden สวนที่ใช้เทคโนโลยีการผัน
นา้ มาหล่อเลีย้ งพันธุไ์ ม้ให้งดงามตลอดทั้งปี เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจของกษัตริยต์ ่างๆ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ชมทางส่งนา้ ที่ปูดว้ ย
กระเบือ้ งสีฟ้าสดใส อาคารต่างๆ ที่รายล้อม อาทิ ห้องอาบนา้ ห้องสมุด
*ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ที่เมืองคาชานจะมี เทศกาลนา้ กุหลาบที่จัดขึน้ ทุกปี อันเป็ นที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็ นจานวนมาก ซึ่งมีโอกาสพบเห็นดอกกุหลาบที่ชาวบ้านนามาปลูกไว้บริเวณสวนหรือใจกลางเมือง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนัน้ นาท่านชมบ้านพืน้ เมืองคาชาน (Traditional House) ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ได้แก่ Borujerdi Historical House
สร้างในสมัยศตวรรษที่ 19 เป็ นบ้านของพ่อค้าช่างฝี มือ ภายในประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นศิลปะแบบเปอร์เซียที่เป็ นเอกลักษณ์
นาชม โรงอาบน้า Sultan Amir Ahimad สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 เป็ นโรงอาบนา้ สาธารณะซึ่งเป็ นวัฒนธรรมการอาบนา้ ของ
ชาวตะวันออกกลางสมัยก่อน ประกอบด้วยอาคารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ ห้องแต่งตัวที่ออกแบบเป็ นห้อง 8 เหลี่ยม และห้องอาบนา้
ภายในตกแต่งด้วยหินสีเทอควอยซ์ กระเบือ้ งสีทอง และ ภาพวาด ส่วนหลังคาทาเป็ นโดมพร้อมติดกระจกสีเพื่อให้แสงสว่าง
สามารถลอดผ่านได้ จากนัน้ เดินทางสู่ กรุ งเตหะราน (Tehran) (243 กม. / 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก ESPINAS INTERNATIONAL HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า
ทีพ
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08. จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

เตหะราน – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum) ที่รวบรวมพรมทอมือที่มีความงดงามของสีสนั และลวดลายอันประณีตบรรจง
แต่มีความแตกต่างกันตามภูมิภาค รวมทัง้ พรมเก่าที่มิอาจประเมินค่าได้ โดยอิหร่านเป็ นประเทศผูผ้ ลิตพรมที่มีช่อื เสียงมาแต่
ยุค โบราณ ดังที่ เรารู จ้ ักในนามพรมเปอร์เซี ย จากนั้น ชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ที่สร้างแบบยุโรปผสม
เปอร์เซีย ประกอบด้วยกลุ่มอาคารโอบล้อมสวน กษัตริยร์ าชวงศ์กาจาร์ครอบครองตัง้ แต่ปีค.ศ. 1848 – 1896
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชม Crown Jewels Museum พิพิธภัณฑ์ท่เี ก็บรวบรวมเครื่องเพชร เครื่องประดับ และอัญมณีหลากชนิด อาทิ Darya-Ye
Noor หรือ Sea of The Light หนึ่งในห้าเพชรที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีนา้ หนักถึง182 กะรัต ชมรัตนบัลลังค์ท่ีประดับด้วยอัญมณี
กว่า 26,000 ชิน้ ลูกโลกที่ประดับด้วยเพชรนิลจินดาถึง 51,336 ชิน้ หรือมหาพิชยั มงกุฎที่มีนา้ หนักถึง 18,200 กะรัต นอกจากนัน้
ยังมีเพชร ทับทิม มรกตที่ยงั มิได้ประกอบตัวเรือนอีกมากมาย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่สนามบิน
23.45 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 499 (2.05 ชม. / Snack)5

9
09. อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

กรุงเทพฯ

00.20 น.
02.20 น.
13.10 น.

ถึง สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ QR 836 (6.50 ชม. / Snack, Breakfast)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตัว
๋ เครือ
่ งบินระหว่างประเทศ)
ท่านละ (ผู้เดินทาง 10 ท่าน)
ท่านละ (ผู้เดินทาง 15 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
หมายเหตุ -

-

58,900.-บาท
51,900.-บาท
12,500.-บาท

ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินกาตาร์ (QR)
QR 833 BKK – DOH
20.25 – 23.40
QR 476 DOH – SYZ
01.45 – 04.45
QR 499 IKA – DOH
23.45 – 00.20+1
QR 836 DOH – BKK
02.20 – 13.10
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร เริม่ ต้นที่ 34,000.-บาท ถึง 45,000.-บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ธุรกิจ เริ่มต้นที่ 62,000.-บาท ถึง 68,000.-บาท
ค่าภาษีนา้ มัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ณ วันที่ออกตั๋ว

อัตรานีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.

ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ งตามระบุในรายการ
ค่าพาหนะนาเที่ยวโดยรถบัส 45 ที่น่งั ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตลอดรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระ
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท
- ผูเ้ อาประกันภัยอายุต่ากว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี ความคุม้ ครอง 50 % จากวงเงินข้างต้น
6. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ 1 คน และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นชาวอิหร่าน 1 คน ดูแลตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินกาตาร์
3. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปอิหร่าน (ถ้ามี)
4. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่เตหะราน (ถ้ามี)
5. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ (ถ้ามี)
6. ค่าโรงแรมที่พกั ที่กรุงเทพฯ 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ (ถ้ามี)
7. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มกี ารเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ
8. ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
สำรองการเดินทาง

ชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
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เอกสารการยืน
่ วีซา่

1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รูป
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อาชีพ, ตาแหน่ง, หน้าที่ของงาน, ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ทางาน สาหรับกรอกข้อมูลใน Application Form
สาเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

