
              

 

    

อิหร่านวลัเดอร์ฟูล 
 8 วัน 6 คืน โดยมาฮานแอร์ 

กรุงเตหะราน-พพิธิภณัฑ์อัญมณี-หอคอยมิหลาด-เมืองชีราซ-มัสยดิสีชมพ-ูนครโบราณ
เปอร์ซีโปลิส-สุสานนัคเชรอสตมั-เมืองมรดกโลกอิศฟาฮาน-มหามัสยดิอหิม่าม-เมืองนา

ทานซ์-คฤหาสน์เศรษฐีเมืองคาชาน 

ช่วงเวลาที/
เหมาะสม 
: ธันวาคม

มกราคม-กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว/มีหิมะตกเหมือนยุโรป) มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 
(ฤดูใบไม้ผลิ/อากาศเย็น/ดอกไม้บาน) ตุลาคม-พฤศจิกายน (ฤดูใบไม้เปลี/ยนสีและ
อากาศเยน็-หนาว) 

กาํหนดการเดนิทางปี 2562 :12-19 เม.ย./ 24-31 พ.ค / 28 ก.ย-5 ต.ค 12-19 ต.ค./
22 พ.ย-03 ธ.ค /27 ธ.ค.-06 ม.ค.2563 
ค่าบริการชั Fนประหยดัท่านละ 59,900.-บาท (พกัห้องละ G ท่าน) 

  

วนัแรกของการเดินทาง(ศุกร์/)       กรุงเทพฯ  - เตหะราน (บินตรง) 

20.00  น. คณะเดินทางพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดา้นหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินมาฮานแอร์ Row  N  ใกลป้ระตูทางเขา้
อาคารหมายเลข 9 บนชั1น 4  ผูโ้ดยสารขาออก  โดยจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการเดินทางใหก้บัท่าน 

23.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตัเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ ของอิหร่าน เที�ยวบินที�  W5-050 ซึ� งจะใช้
เวลาบินประมาณ 7 ชั�วโมง  

วนัที�สองของการเดินทาง(เสาร์/ )   พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ- พระราชวงัโกเลสตาน - หอคอยมิหลาด 



              

 

    

03.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมยันี (IKA) ซึ�งอยูท่างใตข้องกรุงเตหะรานประมาณ 35 กิโลเมตร (สุภาพสตรีกรุณา
คลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื�อง) เมื�อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั NOVOTEL 
AIRPORT HOTEL ในบริเวณท่าอากาศยานโคมยันี 

08.30 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ที�ของโรงแรม 
09.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
10.30 น.  นาํท่านสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพื�อชมพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติอหิร่าน (National Museum Of Iran) พิพิธภณัฑแ์ห่งนี1 เปิดทาํการ

และจดัแสดงโบราณวตัถุต่างๆ มาแลว้กว่า ST ปี  ซึ� งไม่ไดเ้ป็นเพียงพิพิธภณัฑที์�ใหญ่ที�สุดทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี
ของประเทศเท่านั1น แต่ยงัเป็นหนึ�งในพิพิธภณัฑที์�มีชื�อเสียงมากที�สุดของโลกที�มีโบราณวตัถุหลายยุคหลายสมยัจดัแสดงไวที้�นี�
มากกว่า WTT,TTT ชิ1น ซึ�งตกทอดมาจากยคุสมยัและอาณาจกัรต่างๆ ที�เกิดตั1งแต่ก่อนอาณาจกัรเปอร์เซีย เช่น เมืองเอก็บาตานาของ
อาณาจกัรมีดีส เมืองซูซ่าของของอาณจกัรอีแลม จนกระทั�งมาถึงเปอร์เซียในยคุแรกที�เรียกวา่ยคุอะคามินิด ต่อมายงัยคุซสัซาเนียน 
ยคุซาฟาวิด จนกระทั�งถึงยคุกอญรั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
จากนั1 นนําท่านเที�ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ� งในช่วงเวลาหนึ� งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี  
พระราชวงัแห่งนี1ก็ตกอยูใ่นสภาพย ํ�าแย ่ถูกปล่อยทิ1งร้างอยา่งน่าอปัยศอดสูเช่นเดียวกบัวงัแห่งอื�นๆ เพิ�งจะมีการบูรณะเมื�อเริ�มเปิ
ประเทศอีกครั1 งหนึ� งราวๆ ห้าปีที�ผ่านมานี�เอง  อยา่งไรก็ตามวงัแห่งนี1ก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตดั
เหลี�ยมแบบเพชรที�สุดอลงัการ และการตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบื1องเคลือบที�มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของศิลปะยคุกอญรั  ทั1งหมดที�เกิดขึ1นมาไดใ้นทุกตารางนิ1วของพระราชวงัแห่งนี1ก็ดว้ยพระปรีชาของกษตัริยอ์งคห์นึ�งของราชวงศ์
กอญรัคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ1นตามแบบยโุรปที�ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหนา้นั1น
จากนั1นทาํท่านเที�ยวชม หอคอยมิหลาด (Milad Tower) ซึ� งเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั1งมวล เนื�องจาก
หอคอยแห่งนี1 ไดอ้อกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิคชาวอิหร่านเองทั1งหมด เป็นหอคอยที�สูงอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสูงถึง
ยอดเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ถึง 435 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอยา่งทั�วถึงจากหอคอยแห่งนี1  

19.30 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมที�พกั PARSIAN AZADI HOTEL  ระดับ 5* ดาว  ในกรุงเตหะราน 

วนัที�สามของการเดินทาง(อาทติย์/ )  เตหะราน – พระราชวงัเนียวาราน – พพิธิภัณฑ์อญัมณ ี- ชีราซ 

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ที�ของโรงแรม 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ตอนเหนือของกรุงเตหะรานซึ� งติดกบัเชิงเขาอลัโบร์ซเพื�อเขา้ชม พระราชวังเนียวาราน (Niavaran Palace) ซึ� งเป็น

พระราชวงัที�กษตัริยช์าห์ ทั1งสองพระองคแ์ห่งราชวงศป์าห์เลวี ของอิหร่านเคยประทบัที�นี� ก่อนที�จะถูกปฏิวติัโดย อะยาตุลเลาะห์



              

 

    

โคมยันีเมื�อตน้ปีค.ศ.ghSh  พระราชวงัแห่งนี1 เป็นเพียงส่วนหนึ�งของสิ�งที�คณะปฏิวติัอา้งว่าเป็นสัญลกัษณ์ของตะวนัตกที�มีอาํนาจ
เหนือกษตัริยช์าห์ และยงัแสดงถึงความฟุ้งเฟ้อของราชวงศอ์ยา่งชดัเจนที�สุด แต่คนอิหร่านบางส่วนก็บอกว่านี�เป็นสิ�งบ่งบอกถึง
ความเจริญรุ่งเรืองและทนัสมยัของประเทศอิหร่านซึ�งไม่นอ้ยหนา้ชาติตะวนัตก 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�นทางตอนเหนือของเตหะราน 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน  เพื�อเขา้ชมอคัรสถาน ซึ� งทุกคนที�มาเยือนอิหร่านตอ้งไม่พลาดชม  นั�นก็คือกรุอภิมหา

สมบติัแห่งชาติอิหร่านที�พพิธิภัณฑ์อญัมณี (Jewelry Museum) ซึ� งอญัมณีจากทุกยคุทุกสมยัของกษตัริยทุ์กราชวงศที์�เคยปกครอง
อาณาจกัรเปอร์เซียในอดีตจาํนวนมากมายนั1น ลว้นถูกเก็บไวใ้นสถานที�แห่งนี1 จนเรียกไดว้่าเป็นกรุอภิมหาสมบติัที�มีจาํนวน
มากมายและมโหฬารที�สุดในโลก 

จากนัSนเดินทางสู่สนามบิน Mehrabad Airport  ซึ� งเป็นสนามบินภายในประเทศที�จะเดินทางต่อไปยงัเมือง ชีราซ ซึ� งเป็นอดีต
เมืองหลวงปลายศตวรรษที� 18 และเป็นหวัเมืองใหญ่ทางตอนใตข้องประเทศอิหร่าน 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารในสนามบิน Mehrabad 
20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองชีราซโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที�ยวบิน W5-1087 
21.30 น. เที�ยวบิน W5-1087 นาํท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชีราซ จากนั1นเดินทางสู่โรงแรมที�พกั 
  พกัที�  PARS HOTEL หรือ  PARSEH HOTEL ระดับ 5* ดาว ในเมือง SHIRAZ   

วนัที�สี�ของการเดินทาง(จันทร์/ )     มัสยดิสีชมพู - เปอร์ซีโปลสิ - นัคเช รอสตมั - ยาซด์ 

06.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ที�ของโรงแรม 
07.00 น  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเที�ยวชมมัสยิดสีชมพู (Nasir-Ol Molk) ซึ� งเป็นมสัยิดที�สวยงามแปลกตามาก เพราะประดบัไปดว้ยกระเบื1องโทนสีแดง

ชมพ-ูเหลือง เป็นสีหลกั มีเพียงแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่วา่ท่านจะมองจากมุมไหน มสัยดิแห่งนี1จะออกสีชมพ ูดูสวยงาม อ่อนหวาน 
ความสวยขนาดที�ไดรั้บเลือกให้เป็นภาพปกหนงัสือ ตอนยอ้นรอย อารยนั ของนักเขียนนาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแลว้ ขา้งใน
กวา้งขวาง ใหญ่โตไม่ว่าจะมองมุมไหนจากนัSนเดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส (Persepolis) ซึ� งอยู่ทางดา้นเหนือของ
เมืองชีราซขึ1นไปประมาณ     g ชั�วโมง พระราชวงัแห่งนี1 ไดถู้กสร้างขึ1นเป็นแห่งที�สองนบัตั1งแต่สถาปนาอาณาจกัรเปอร์เชียขึ1นเมื�อ
ปี mmhก่อนคริสตศกัราช (พระราชวงัและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาด สร้างโดยกษตัริยไ์ซรัสมหาราช) เริ�มสร้างโดยกษตัริยด์า
ริอุสมหาราชในปี mgn ก่อนคริสตศกัราช  หลงัจากนั1นก็มีการก่อสร้างเพิ�มเติมอย่างต่อเนื�องในอีก m รัชกาลต่อมา แต่ก็ยงัไม่เคย



              

 

    

เสร็จสมบูรณ์  จนกระทั�งมาถูกยดึครองและเผาทาํลายอยา่งยอ่ยยบัโดยกองทพัของอเลก็ซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจกัรกรีซในปี 
WWT ก่อนคริสตศกัราช  แต่กระนั1นก็ตาม พระราชวงัแห่งนี1 ก็ยงัคงไวซึ้� งเกียรติศกัดิo อนัยิ�งใหญ่ตลอดกาล  ทั1งความใหญ่โตโอฬาร
ของตวัพระราชวงัและความอลงัการทางดา้นสถาปัตย ์ ดงันั1นเวลา 2 ชั�วโมงของการเที�ยวชมพระราชวงั เปอร์ซีโปลิสแห่งนี1   จึง
เป็น 2 ชั�วโมงที�คละเคลา้ไปดว้ยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทบัใจอยา่งไม่รู้ลืม 
 
 

จากนั1นนาํท่านแวะชม  สถานที�สําคญัอีกแห่งหนึ� งที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส   ซึ� งอยู่ห่างออกไปเพียง gT 
กิโลเมตรเท่านั1น  นั�นคือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม (Naqsh-e rostam) หรือสุสาน  สี�กษตัริย ์นั�นเอง ที�นี�เป็นสุสานของ
พระมหากษตัริย ์แห่งราชวงศอ์ะคามินิดที�เคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เชีย และเคยประทบัที�พระราชวงัเปอร์ซีโปลิสมาก่อนที�จะ
สวรรคต แต่ดว้ยความเชื�อตามหลกัคาํสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ว่า หลงัจากสิ1นชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแลว้ชีวิตก็ยงัคง
ดาํเนินต่อเพียงแต่จะตอ้งไปสู่อีกโลกหนึ� งในอีกมิติหนึ� งเท่านั1 น ดังนั1 นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี1 ให้มีความยิ�งใหญ่อลงัการ 
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ พ ร ะ ร า ช
วงัที�กษตัริยเ์หล่านั1นเคยประทบัมาก่อน และที�ไม่ธรรมดาก็คือ เป็นสุสานที�ขดุเจาะเขา้ไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหนา้ผาหินซึ�งอยู่
สูงจากพื1นถึง nT เมตร และยงัมีการแกะสลกัหินส่วนหนา้ใหมี้ความงดงามอีกดว้ย  
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�นภาคใตที้�ร่มรื�นใกลก้บัพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส 
บ่าย  นาํท่านเดินทางจากเปอร์ซีโปลีสมุ่งขึ1นเหนือสู่เมืองยาซด์ซึ� งเป็นอดีตเมืองศูนยก์ลางการคา้ยุคโบราณในถิ�นทะเลทรายที�สาํคญั

ที�สุดตั1งแต่ศตวรรษที� 11 เป็นตน้มาจนกระทั�งปัจจุบนั โดยจะผ่านเมืองอะบาคูห์ (Abakuh / ใชเ้วลา n ชม.) ที�มีอายุเก่าแก่ตั1งแต่
คริสตศ์ตวรรษที� gg เช่นเดียวกนั  และยงัคงมีโบราณสถานสาํคญัเหลือรอดมาให้คนรุ่นปัจจุบนัไดชื้�นชมในภูมิปัญญาของคนยคุ
นั1น นั�นก็คือโดมสําหรับการทาํนํ1 าแข็งหรือ Ice House นั�นเอง นี�คืออีกหนึ� งนวตักรรมที�ช่างเปอร์เชียโบราณในยุคนั1นคิดคน้ได้
อย่างน่าทึ�ง เพื�อแกปั้ญหาเรื�องอากาศร้อน ทาํให้ชาวบา้นไดมี้นํ1 าแข็งไวแ้ช่นํ1 าดื�มเยน็ๆ เพื�อคลายร้อน แวะชมโรงทาํนํ1 าแข็งยุค
โบราณที�เมือง        อะบาคูห์ และให้ท่านไดถ่้ายภาพอยา่งเต็มที�แลว้เดินทางต่อสู่เมืองยาซด์ ซึ� งจะใชเวลาอีกประมาณ 2 ชั�วโมง 
ก่อนที�จะเขา้สู่ตวัเมืองยาซด ์  

19.30 น  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมที�พกั  DAD  HOTEL หรือ ARK HOTEL ระดบั 4* ดาวในเมืองยาซด ์



              

 

    

วนัที�ห้าของการเดินทาง(องัคาร/ )   ยาซด์ - อศิฟาฮาน 

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ที�ของโรงแรม 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
09.00 น.  นาํท่านเที�ยวชมสถานที�สาํคญัในเมืองยาซด ์ โดยเริ�มจากศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ที�เคยเป็นศูนยก์ลางของศาสนาของ โซโร-แอ

สเตอร์ ในอดีตเมื�อประมาณตน้คริสตกาลในสมยัราชวงศซ์ดัซาเนียนปกครองเปอร์เชีย  สถานที�แห่งนี1ตั1งอยูบ่นเนินเขาขนาดยอ่ม
ทางดา้นใตข้องเมืองยาซด ์ เป็นคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ที�ประกอบไปดว้ยตวัอาคารหลกัในการทาํพิธีทางศาสนา บ่อนํ1าดื�มนํ1 าใชซึ้�ง
อยูใ่ตดิ้น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องพกั และแท่นทาํพิธีศพที�อยูด่า้นหลงัอาคาร  ทั1งหมดนี1สร้างดว้ยดินเหนียวตากแห้ง และเรียก
รวมกนัวา่ Tower of Silence นี�เป็นเพียงบางส่วนที�ใหท่้านไดส้มัผสักบัศาสนาที�เก่าแก่ที�สุดในโลก และ เมืองยาซดก์เ็ป็นศูนยก์ลาง
ศาสนาโซโรแอสเตอร์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ซึ� งระหว่างวนัที� gu-gv มิถุนายน ของทุกปี  ชาวโซโรแอสเตรียนจากทั�วโลกจะมา
ร่วมกนัทาํพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดาครั1 งใหญ่ประจาํปีกนัที�นี�   แต่จะจดัพิธีที� ศาสนสถานชื�อ Pir-e Sabz Fire Temple ซึ� งเป็น
ศูนยก์ลางในปัจจุบนัตั1งอยูใ่นถิ�นทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองยาซดอ์อกไปประมาณ wn กิโลเมตร จากนั1นนาํ
ท่านชมมสัยิดประจาํเมืองยาซด ์(Masjid-e Jameh) ซึ� งมีเสามินาเร่ห์ที�สูงถึง uv เมตรสูงที�สุดในอิหร่าน สร้างตั1งแต่ศตวรรษที� gm 
โดยคร่อมลงไปบนมสัยิดหลงัเดิมที�มีมาตั1งแต่ศตวรรษที� gn จากนั1นเดินเทา้เที�ยวต่อสู่เขตเมืองเก่าของยาซด์ซึ� งประกอบไปดว้ย
สถานที�สาํคญัต่างๆ คือ Tomb of 12 Imams (ชมไดเ้ฉพาะภายนอก) ซึ� งเป็นโบราณสถานทางดา้นศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ที�
สร้างในคริสตศ์ตวรรษที� gg ตอนตน้  โดยภายในมีบนัทึกรายชื�อของอิหม่าม     gn องค ์ซึ� งเป็นผูสื้บทอดที�แทจ้ริงหลงัจากการ
เสียชีวิตของพระศาสดามูฮมัหมดัแลว้  เริ�มนบัองคแ์รกคืออิหม่ามอาลี โดยไม่นบัรวมตาํแหน่งกาหลิบซึ�งเป็นผูสื้บทอดของนิกายสุ
หนี� สถานที�อีกแห่งหนึ� งคือ Alexander’s Prison เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ซึ� งสร้างในคริสต์ศตวรรษที� gm 
โดยตั1งอยูบ่ริเวณใกลก้นักบั Tomb of 12 Imams การที�เรียกว่าเป็นคุกขงันกัโทษของอเลก็ซานเดอร์นั1นเป็นเพียงการเปรียบเทียบ
ของท่านกวีเอกฮาเฟซ ซึ�งท่านเป็นคนเมืองชีราซและไม่ค่อยเดินทางไปต่างถิ�นนกั มีครั1 งหนึ�งที�ท่านไดเ้ดินทางมายงัเมืองยาซดแ์ละ
ไดม้าพาํนกัที�นี�  มีความคิดถึงบา้นและรู้สึกไม่สะดวกสบายดว้ยประการทั1งปวงก็เลยเปรียบเปรยในบทกวีของท่านว่าสถานที�แห่ง
นี1 เป็นเหมือนคุกของอเลก็ซานเดอร์ ซึ�งปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนสอนวิชาการอาชีพ เช่น ทอผา้ ทอพรม และงานฝีมือ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั ออกเดินทางสู่เมืองอิศฟาฮาน  โดยผา่นเมืองเมยบ์อ็ด อนัเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ�งที�อยูห่่างจากเมืองยาซด์
ไปทางตะวนัตกประมาณ 1 ชั�วโมง จากนั1นเดินทางสู่เมืองนาอีนซึ� งเป็นเมืองขนาดเลก็ที�อยูห่่างออกไปอีกประมาณ 1 ชั�วโมงครึ� ง 
แวะให้ท่านไดเ้ปลี�ยนอิริยาบถดว้ยการเที�ยวชม เขตเมืองเก่า และมสัยิดประจาํเมืองหรือ Jameh Mosque ที�เชื�อว่าเก่าแก่ที�สุดใน
บรรดามสัยดิทั1งหลายในประเทศอิหร่านปัจจุบนัโดยจะใหเ้วลาท่านประมาณ g ชั�วโมงในการเขา้ชมและถ่ายภาพกบัมสัยิดเก่าแก่
และสวยงามแห่งนี1  
จากนั1นเดินทางต่อสู่เมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ n ชั�วโมง  เมืองอิศฟาฮานเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียแห่งยคุที�มี
ความรุ่งเรืองสูงสุดอีกครั1 งหนึ�งในศตวรรษ ที� 17-18 อาณาจกัรเปอร์เซียมีความมั�นคงเป็นปึกแผน่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศ์
ซาฟาวิดซึ�งเป็นชาวเปอร์เซียแท ้และเมืองหลวงอิศฟาฮานกก็ลายเป็นทั1งเมืองศูนยก์ลางการปกครองและเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ 



              

 

    

จนไดรั้บฉายาวา่ “Esfahan is half of the world” ใครตอ้งการสินคา้อะไรกต็อ้งไปซื1อหากนัที�อิศฟาฮานยิ�งกวา่นั1นยงัเป็นช่วงเวลา
ที�อาณาจกัรเปอร์เซียไดเ้ชื�อมสมัพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรต่างๆ รวมทั1งสยามซึ�งตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาอีกดว้ย 

gh.WT น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
  พกัที�  KOWSAR  HOTEL ระดบั 5*  หรือเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน 

วนัที�หกของการเดินทาง(พุธ/  )   อศิฟาฮาน...เตม็วนั  

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ที�ของโรงแรม 
8.TT น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

09.00 น.  นาํท่านเดินทางไปยงัสถานที�ท่องเที�ยวของเมืองอิศฟาฮานซึ� งอยูบ่ริเวณโดยรอบจตุัรัสอิหม่ามใจกลางเมือง(กรุณาเตรียมของใช้
ส่วนตวัใหค้รบถว้นก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครั1 งหนึ�ง gv.TT น.) เมือง          อิศฟาฮานเป็นเมืองที�มีอายเุก่าแก่ร่วม g,vTT 
ปีตั1งแต่ยคุราชวงศซ์สัซาเนียน  และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เชียระหวา่งปี ค.ศ.gmvS-gSuh ซึ�งตรงกบัสมยัราชวงศซ์า
ฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนี1 เคยรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษที� gw-gS และปัจจุบนันี1 เป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึ1นทะเบียน
ขององคก์ารยเูนสโก  นําท่านชมโบสถ์แวงค์ (Vank Church) ซึ�งเป็นโบสถค์ริสตนิ์กายออโธดอ็กซ์ของชาวอาเมเนียน ซึ�งเป็นเรื�อง
ที�แปลกว่า เหตุใด...จึงมีโบสถ์คริสต์ตั1งอยู่ในอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซีย ซึ� งไดก้ลายเป็นประเทศมุสลิมอย่างเป็น
ทางการมาตั1งแต่ปี ค.ศ. 1501 ในสมยักษตัริยช์าห์อีสมาอิล กษตัริยพ์ระองคแ์รกของราชวงศซ์าฟาวิดที�ปกครองเปอร์เซียในสมยั
นั1น นี�คือสิ�งที�แปลกและน่าศึกษาเป็นอยา่งยิ�ง  โบสถแ์ห่งนี1ตั1งอยูใ่จกลางชุมชนที�ชื�อ “นิวจุลฟา” ของชาวอาร์เมเนียนที�ทบัซอ้นอยู่
ในตวัเมืองอิศฟาฮานมาตั1งแต่ศตวรรษที� 17 โบสถแ์วงคแ์มข้นาดไม่ไดใ้หญ่โตโอฬารนกั และเทียบกนัไม่ไดเ้ลยกบัมสัยดิอิหม่าม 
แต่ทวา่ภาพเขียน        ฝาผนงัดา้นในของโบสถน์ั1นโดดเด่นและสวยงามไม่นอ้ยเลยทีเดียว นอกจากนั1นยงั 

 

มีอาคารที�อยูข่า้งตวัโบสถอี์กหลงัหนึ�ง เป็นพิพิธภณัฑที์�จดัแสดงเรื�องราวของชาวอาร์เมเนียนที�อพยพโยกยา้ยถิ�นฐานเขา้มาอยูที่�นี�
อีกด้วย จากนั1นนําท่านไปยงับริเวณจตุรัสอิหม่ามซึ� งอยู่ใจกลางเมืองเพื�อชมมัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ตั1 งอยู่ปลายสุด
ทางดา้นทิศใตข้องจตุัรัส  เป็นหนึ�งในมสัยดิที�ยิ�งใหญ่และสวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก  เริ�มสร้างในปี gwgg สมยักษตัริยช์าห์อบั
บาสที� g และเสร็จสมบูรณ์ในอีก u ปีต่อมา  นอกจากขนาดที�ใหญ่โตโอฬารแลว้ ยงัเป็นมสัยดิที�มีองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยที์�
สวยงามที�สุดในประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที�สร้างคร่อมกนัเป็นสองชั1นขนานกนัตลอดทุกตารางนิ1ว  ซึ�ง
มีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผูน้าํสวดใหแ้ผอ่อกไปจนไดย้นิอยา่งชดัเจนในทุกซอกทุกมุมของมสัยดิโดยไม่
ตอ้งใชไ้มโครโฟน 

gn.3T น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารใกลจ้ตุรัสอิหม่าม 
บ่าย  นาํท่านชม พระราชวงัอะลคีาปู (Ali Qapu Palace) สร้างขึ1นในตอนปลายศตวรรษที� gw เพื�อเป็นที�ประทบัของกษตัริยช์าห์อบับาส

ที� g ตั1งอยู่ทางดา้นตะวนัตกของจตุัรัสอิหม่าม  เป็นอาคาร w ชั1น ที�ใช้ไมแ้ละอิฐเป็นวสัดุหลกัในการก่อสร้าง  บนชั1น W ของ



              

 

    

พระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหนา้เขา้หาจตุัรัสอิหม่ามสาํหรับพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศไ์วป้ระทบั
ทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบนักลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที�สวยงาม ซึ� งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุก
อยา่งที�อยูบ่นจตุัรัสไดอ้ยา่งชดัเจน  จากนั1นเขา้ชมมัสยิด ชีค ลอ็ตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ� งเป็นมสัยดิเฉพาะองค์
พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศเ์ท่านั1นที�จะเขา้มาทาํการละหมาดได ้ สร้างโดยกษตัริยช์าห์อบับาสที� g ระหว่างปี gwTn
gwgh  ขึ1นชื�อวา่วิจิตรสวยงามที�สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�โดมประธานซึ�งอยูต่รงกลางหอ้งโถงใหญ่  จากนั1นให้
ท่านไดมี้เวลาอยา่งเตม็ที�ในการชอ้ปปิ1 งสิ�งของต่างๆ จนกระทั�งถึงเวลานดัหมายแลว้นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั 

 *** ไม่มีอาหารคํ�าบริการ  เพื�อใหท่้านไดมี้เวลาเดินเล่นสบายๆ และเลือกรับประทานเองตามอธัยาศยั*** 
  พกัที�  KOWSAR  HOTEL ระดบั 5*  หรือเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน 

วนัที�เจ็ดของการเดินทาง(พฤหัสฯ/  )  อศิฟาฮาน - นาทานซ์ - คาชาน - สนามบิน 

06.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ที�ของโรงแรม 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นาํท่านเดินทางออกจากเมืองอิศฟาฮานมุ่งขึ1นเหนือสู่เมืองนาทานซ์ซึ� งมีอายมุากกว่า 500 ปี  โดยใช้

เวลาเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ  2 ชั�วโมง ชมอนุสรณ์สถานของท่านผูน้าํ ศาสนาอิสลาม
นิกายซูฟีคนสาํคญัคือท่าน “ชีค อาบดั อลั ซามดั” ที�สร้างขึ1นในปี ค.ศ.1304 โดยท่าน Vizier Zain al 
Din Mastari ซึ� งเป็นเจา้เมืองในสมยัราชวงศอิ์ลข่านนั�นเอง  จากนั1นเดินทางต่อสู่เมือง ค า ช า น ที� ห่ า ง
ออกไปประมาณ 1 ชั�วโมง 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองคาชาน  
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านชมเมืองคาชานที�เชื�อกนัว่ามีมาตั1งแต่ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่ตวัเมืองที�เราเห็นกนัใน
ปัจจุบนันี1สร้างขึ1นใหม่ในศตวรรษที� gg-gW สมยัที�พวกเซลจุกเติร์กมีอาํนาจปกครองเหนืออาณาจกัรเปอร์เซีย (ประมาณ ปี gTmg
gnnT ) และเมืองนี1 เริ�มมีชื�อเสียงทางดา้นการทาํเครื�องปั1 นดินเผา กระเบื1องเคลือบ และการทอผา้ ทอพรม ต่อมาในยคุการปกครอง
ของราชวงศซ์าฟาวิดที�การคา้ขยายตวัเป็นอยา่งมากนั1นกย็ิ�งทาํใหเ้มืองคาชานเจริญรุ่งเรืองมากขึ1นไปอีก  

  



              

 

    

ชมคฤหาสน์เศรษฐีชื�อ Borujerdi Ancient House ที�มีมาตั1งแต่ยคุที�เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการคา้ในอดีตสมยัราชวงศ์
ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย (ศตวรรษที� 16-18) ซึ�งเป็นยคุที�การคา้รุ่งเรืองสูงสุด และเมืองคาชานกเ็ป็นหนึ�งในเมืองศูนยก์ลางการคา้
แห่งยคุที�มีความสาํคญัอีกเมืองหนึ�ง มีพ่อคา้วาณิชยที์�เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลงันี1 ก็เป็นหนึ�งในอีกหลายหลงัที�
เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยคุปัจจุบนัใหไ้ดย้อ้นรอยระลึกถึงความมั�งคั�งในอดีต  
จากเมืองคาชาน เดินทางสู่ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมยันี (IKA) โดยจะแวะที�หา้งสรรพสินคา้ Meh O-Mah ซึ� งอยูห่่างจากเมืองคา
ชาน 1.30 ชั�วโมง เมื�อเขา้หอ้งนํ1าและเปลี�ยนอิริยาบถเรียบร้อยแลว้จึงเดินทางต่อสู่       ท่าอากาศยานโคมยันีซึ�งใชเ้วลาเดินทางอีก 
ชั�วโมง 

21.45 น.       ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที�ยวบิน W5- 051 โดยใชเ้วลาบินตรงประมาณ 
 6.30 ชั�วโมง  ***อาหารคํ�าบริการบนเที�ยวบินของมาฮานแอร์ *** 

 

วนัที�แปดของการเดินทาง(ศุกร์ / )   กรุงเทพฯ 

07.45 น. เที�ยวบิน W5-051 นาํท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 กรณนํีาแบ็ตเตอร์รี�สํารองหรือ Power Bank ไปใช้ จะต้องนําติดตัวขึSนเครื�องเท่านัSน โดยความจุต้องไม่เกนิ 30,000 mAh. ห้ามโหลดในกระเป๋า

ใหญ่เด็ดขาด 
 

อตัราค่าบริการ   การันตรี 10 คนเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน / ท่านละ 59,900.-บาท 
เดก็ตํ�ากวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน / ท่านละ 59,900.-บาท 
เดก็ตํ�ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  2 ท่าน / ท่านละ ไม่มีเตียงเสริม 47,900.-บาท 
พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม ท่านละ 5,900.-บาท 

**ราคาทวัร์รวมตัIวชั Fน Business Class โปรดสอบถามราคาในแต่ละทริป ซึ/งจะปรับเปลี/ยนตามอัตราภาษี 
และค่าบริการต่างๆ** 

 

อตัราค่าบริการนีSรวม 
- ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบัของสายการบินมาฮานแอร์ บนชั1นประหยดัเป็นหมู่คณะ 
- ค่าประกนัการเดินทางในวงเงิน 1,000,000.-บาท  
- ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานที�ตามที�ระบุในรายการ  



              

 

    

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
- ค่ารถ-รับส่งและนาํเที�ยวตามรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิหร่าน  
- ค่าตั�วเครื�องบินภายในประเทศ 1 เที�ยวบิน 
- ค่าที�โรงแรมที�พกัระดบั 4-5 ดาว จาํนวน 6 คืน    
- ค่ามคัคุเทศกไ์ทยและอิหร่านที�ชาํนาญงานคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ทิปพนกังานร้านอาหารและโรงแรมทุกแห่ง 
 
 

อตัราค่าบริการนีSไม่รวม 
g. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น 3 USD / คน / วนั, ทิปคนขบัรถ n USD. / คน / วนั, ทิปหวัหนา้ทวัร์ แลว้แต่ความพอใจของท่าน 
n. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหารที�สั�งเอง, ค่าเครื�องดื�มพิเศษ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม, ค่าภาษีหกั ณ  
    ที�จ่าย ฯลฯ 
W. ค่าสมัภาระที�มีนํ1 าหนกัเกิน nT ก.ก.สาํหรับสายการบินในประเทศ และเกิน WT ก.ก.สาํหรับเที�ยวบินระหวา่งประเทศ 
4. ค่าห่อสมัภาระดว้ยพลาสติกก่อนโหลดขึ1นเครื�อง เช่น ของที�เป็นกล่อง เป็นลงักระดาษ หรือลงัโฟม เป็นตน้ 
m. ค่าพนกังานเขน็กระเป๋าในสนามบินทุกแห่ง หากท่านเรียกใชบ้ริการดว้ยตนเอง 
 

การจองและชําระเงิน 

- ชําระค่ามัดจาํท่านละ 30,zzz.- บาท ภายใน  7 วนัหลงัจากตกลงเดนิทาง (Confirm) *** 

- กรุณาชําระค่าบริการส่วนที�เหลือทัSงหมดก่อนการเดนิทาง 40 วนั  
 

หมายเหตุสําคญัที�ผู้เดินทางต้องอ่านและทาํความเข้าใจ 
g.การยกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง wg วนัขึ1นไป คืนเงินมดัจาํทั1งหมด WT,TTT.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง um วนั หกัค่ามดัจาํ gT,TTT.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง nT-uu วนั หกัมดัจาํ nT,TTT.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง gm-gh วนั หกัค่าใชจ่้าย Sm% ของราคาทวัร์ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง g-gu วนั หกัค่าใชจ่้าย gTT% ของราคาทวัร์ 
- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของ 
  ประเทศอิหร่านหกัค่าใชจ่้าย gTT% 

n.กรณีฉุกเฉินหรือเหตุสาํคญัใดๆ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 



              

 

    

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ที�จะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัคาดไม่ถึงและอยูน่อกเหนือการควบคุมดูแลของบริษทัฯ  
เนื�องมาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง อุบติัเหตุ  ภยัธรรมชาติ ปัญหาการจราจร การล่าชา้ 
หรือยกเลิกเที�ยวบิน แต่ทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขสถานการณ์ใหดี้ที�สุด 

- หากเกิดเหตุใดๆ หลงัจากออกวีซ่าแลว้ สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า n,mTT บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)  
- สงวนสิทธิo ไม่ขายแก่บุคคลที�สงสยัวา่จะลกัลอบไปทาํงานในต่างประเทศ 
- ท่านสามารถ นาํบตัรเครดิด เช่น VISA, MASTER  หรือเงินสดสกลุ EURO และ USD.ไปใชไ้ดใ้นร้านคา้ขนาด 
  ใหญ่เท่านั1น  
  ** เงินสกลุ USD จะตอ้งมีสภาพใหม่ และเป็น Series ตั1งแต่ปี 2010 เป็นตน้มา  
 
 

เอกสารการยื�นขอวซ่ีาอหิร่าน 
- กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทางเพื�อการยื�นขอวีซ่าก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย WT วนั  โดยจดัส่งสาํเนา 

หนา้พาสปอร์ตที�ชดัเจน สมบูรณ์ และ ครบถว้น  พร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาบตัรประชาชนมายงับริษทัฯ   
และรูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแวน่กนัแดด  ไม่สวมหมวก ขนาด n นิ1ว จาํนวน W รูป โดยใหฉ้ากหลงัเป็นสีขาวเท่านั1น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข้อมูลเพื/อประกอบการทาํวีซ่าประเทศอหิร่าน 

(เอกสารของชือ…………………………………นามสกลุ…………………………………………) 



              

 

    

�.หนงัสือเดินทางทีมีอายใุช้งานเหลือมากกวา่ ! เดือน ถ่ายสําเนาสีหน้าพาสปอร์ต พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
   และบตัรประชาชน / รูปถ่าย - นิ .ว / รูป (ใช้รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ดํา และฉากหลงัสีขาว) 

หรือสแกนสีหน้าพาสปอร์ต + รูปถ่าย ขนาดความคมชัด XYY กรณีส่งทางอีเมล 

-.ชือบิดา.......................................................ชือมารดา.......................................................................... 
3.ทีอยูปั่จจบุนั........................................................................................................................................ 
4.ชือสถานทีทํางาน/บริษัท.......................................................ตําแหน่ง................................................... 
   ทีอยูบ่ริษัท.................................................................................................รหสัไปรษณีย์...................... 
   เบอร์ติดตอ่.....................................................มือถือ............................................................................ 
   สมรสกบั นาย/นาง......................................................สญัชาติ............................................................. 

8.ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศอิหร่านหรือไม.่...................(ถ้าเคย/เดินทางเข้าเมือ.......................................) 
6.ในเลม่พาสปอร์ของทา่นเดินทางเข้าประเทศอะไรมาแล้วบ้าง………………………………………………… 

หมายเหตุเอกสาร  หน้าพาสปอร์ตถ่ายสี แบบชดัเจน /รูปถ่ายขนาด G นิ Fว เท่านั Fน Z รูป /ทะเบียนบ้านบตัรประชาชน 
หรือนามบตัร สง่หลงัจากการจองทวัร์ภายใน � สปัดาห์ 

ไม่รับเอกสารที/ถ่ายจากกล้องมือถือ และห้ามเซนต์ชื/อบนเอกสารทุกชนิด 

 
 


