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รหัสโปรแกรม : 12422 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

HA 
 
 

วนัเดนิทาง  11 – 18 เม.ย.62 / 12 – 19 เม.ย.62 
    28 ก.ย. – 5 ต.ค.62  / 12 – 19 ต.ค.62 
    22 พ.ย. – 3 ธ.ค.62 
    27 ธ.ค.62 – 6 ม.ค.63 (ปีใหม่) 

ค่าบริการท่านละ59,900.-บาท(พักห้องละ 2 ท่าน) 
วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ  - เตหะราน (บินตรง) 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิแถว N (Row N) ใกลป้ระตูหมายเลข 9บนชัน้ 4 
 (ผูโ้ดยสารขาออก)ทีด่า้นหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ของสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
 พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยอ านวยความสะดวกในการเดนิทางใหก้บัท่าน 
 
 
 
 

IRAN WONDERFUL 8วนั/6คืน 

เตหะราน – ชีราซ – อศิฟาฮาน – นาทานซ ์

**บนิตรงและบนิภายใน 1 ขา** 

 

 
บินตรงสบายๆ แบบไมเ่หน่ือยกบัมาฮานแอร์ แวะเมืองส าคญัๆ อนัได้แก่.. 
กรุงเตหะราน-พิพิธภณัฑ์อญัมณี-หอคอยมิหลาด-เมืองชีราซ-มสัยิดสชีมพ ู

นครโบราณเปอร์ซีโปลสิ-สสุานนคัเชรอสตมั-เมืองมรดกโลกอิศฟาฮาน-มหามสัยิดอิหมา่ม 

เมืองนาทานซ์-คฤหาสน์เศรษฐีเมอืงคาชาน 

 

 
 

มาฮาน แอร ์(W5) 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเตหะราน อิหม่ามโคมัยนี ประเทศอิหร่าน  

 โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เทีย่วบินที ่W5 050  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) 
 

***กรุณาแตง่กายสุภาพ ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเตหะราน อิหม่ามโคมัยนี ประเทศอิหร่าน*** 

 - สุภาพบุรุษ :  เสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว รองเทา้หุม้สน้ 

 - สุภาพสตรี :  เสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ไม่รดัรูป รองเทา้หุม้สน้  

          กรุณาเตรียมผา้ส าหรบัคลมุศีรษะ 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวงัโกเลสตาน – หอคอยมิหลาด   

03.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เตหะราน อหิม่ามโคมัยนี ประเทศอิหร่าน  
 หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Novotel Airport ใกลอ้าคารผูโ้ดยสารขาเขา้ 
08.30 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (1) 
10.30 น.  น าท่านสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน(National Museum Of Iran)

พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเปิดท าการและจดัแสดงโบราณวตัถุต่างๆ มาแลว้กวา่ 70 ปี  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเพียงพิพิธภณัฑ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดีของประเทศเท่านั้น แต่ยงัเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดของโลกท่ีมีโบราณวตัถุหลายยุคหลายสมยัจดัแสดงไวท่ี้น่ีมากกวา่ 300,000 ช้ิน ซ่ึงตกทอดมาจาก
ยุคสมยัและอาณาจกัรต่างๆ ท่ีเกิดตั้งแต่ก่อนอาณาจกัรเปอร์เซีย เช่น เมืองเอ็กบาตานาของอาณาจกัรมีดีส 
เมืองซูซ่าของของอาณจกัรอีแลม จนกระทัง่มาถึงเปอร์เซียในยคุแรกท่ีเรียกวา่ยุคอะคามินิด ต่อมายงัยุคซสัซา
เนียน ยคุซาฟาวดิ จนกระทัง่ถึงยคุกอญรั 

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (2) 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม พระราชวังโกเลสตาน(Golestan Palace) ซ่ึงในช่วงเวลาหน่ึงหลงัการปฏิวติัโดย
อิหม่ามโคมยันี  พระราชวงัแห่งน้ีก็ตกอยู่ในสภาพย  ่าแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าอปัยศอดสูเช่นเดียวกบัวงั
แห่งอ่ืนๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเม่ือเร่ิมเปิดประเทศอีกคร้ังหน่ึงราวๆ ห้าปีท่ีผา่นมาน่ีเอง  อยา่งไรก็ตามวงัแห่งน้ี
ก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเพชรท่ีสุดอลงัการ และการตกแต่ง
ภายนอกด้วยกระเบ้ืองเคลือบท่ีมีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปะยุคกอญรั  
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมาไดใ้นทุกตารางน้ิวของพระราชวงัแห่งน้ีก็ดว้ยพระปรีชาของกษตัริยอ์งคห์น่ึงของราชวงศ์
กอญรัคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งข้ึนตามแบบยุโรปท่ีท่านเคยเสด็จ
ประพาสมาก่อนหน้านั้นจากนั้นท าท่านเท่ียวชม หอคอยมิหลาด(Milad Tower)ซ่ึงเป็นหอคอย แห่งความ
ภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั้งมวล เน่ืองจากหอคอยแห่งน้ีไดอ้อกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิคชาวอิหร่านเอง
ทั้งหมด เป็นหอคอยท่ีสูงอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ถึง 435 
เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอยา่งทัว่ถึงจากหอคอยแห่งน้ี 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (3) 
  โรงแรมท่ีพกั PARSIAN AZADI HOTEL  ระดับ 5* ดาวในกรุงเตหะราน 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  เตหะราน – พระราชวงัเนียวาราน – พพิธิภัณฑ์อญัมณ ี– ชีราซ  

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (4) 
09.00 น. เดินทางสู่ตอนเหนือของกรุงเตหะรานซ่ึงติดกบัเชิงเขาอลัโบร์ซเพื่อเขา้ชม พระราชวังเนียวาราน(Niavaran 

Palace) ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีกษตัริยช์าห์ ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ของอิหร่านเคยประทบัท่ีน่ี 
ก่อนท่ีจะถูกปฏิวติัโดยอะยาตุลเลาะห์โคมยันีเม่ือตน้ปีค.ศ.1979  พระราชวงัแห่งน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของส่ิง
ท่ีคณะปฏิวติัอา้งวา่เป็นสัญลกัษณ์ของตะวนัตกท่ีมีอ านาจเหนือกษตัริยช์าห์ และยงัแสดงถึงความฟุ้งเฟ้อของ
ราชวงศ์อยา่งชดัเจนท่ีสุดแต่คนอิหร่านบางส่วนก็บอกว่าน่ีเป็นส่ิงบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและทนัสมยั
ของประเทศอิหร่านซ่ึงไม่นอ้ยหนา้ชาติตะวนัตก 
 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่นทางตอนเหนือของเตหะราน (5) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน  เพื่อเขา้ชมอคัรสถาน ซ่ึงทุกคนท่ีมาเยือนอิหร่านตอ้งไม่พลาดชม  

นัน่ก็คือกรุอภิมหาสมบติัแห่งชาติอิหร่านท่ีพิพิธภัณฑ์อัญมณี(Jewelry Museum)ซ่ึงอญัมณีจากทุกยุคทุก
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สมยัของกษตัริยทุ์กราชวงศ์ท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียในอดีตจ านวนมากมายนั้น ลว้นถูกเก็บไวใ้น
สถานท่ีแห่งน้ีจนเรียกไดว้า่เป็นกรุอภิมหาสมบติัท่ีมีจ  านวนมากมายและมโหฬารท่ีสุดในโลก 

 
 
 

 
จากน้ันเดินทางสู่สนามบินMehrabad Airportซ่ึงเป็นสนามบินภายในประเทศท่ีจะเดินทางต่อไปยงัเมือง 
ชีราซ ซ่ึงเป็นอดีตเมืองหลวงปลายศตวรรษท่ี 18 และเป็นหวัเมืองใหญ่ทางตอนใตข้องประเทศอิหร่าน 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในสนามบินMehrabad (6) 
20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองชีราซ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เทีย่วบิน W5-1087 
21.30 น. เดินทางถึงท่าอากายานเมืองชีราซ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
  พกัท่ี PARS HOTELหรือPARSEH HOTEL ระดับ 5* ดาวในเมืองSHIRAZ 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  มัสยดิสีชมพู – เปอร์ซีโปลสิ – นัคเช รอสตัม – ยาซด์  

06.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7) 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมมัสยิดสีชมพู(Nasir-OlMolk)ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีสวยงามแปลกตามาก เพราะประดบัไปด้วย

กระเบ้ืองโทนสีแดง-ชมพู-เหลือง เป็นสีหลกั มีเพียงแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่วา่ท่านจะมองจากมุมไหน มสัยิด
แห่งน้ีจะออกสีชมพู ดูสวยงาม อ่อนหวาน ความสวยขนาดท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นภาพปกหนงัสือ ตอนยอ้นรอย 
อารยนั ของนกัเขียนนาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแลว้ ขา้งในกวา้งขวาง ใหญ่โตไม่วา่จะมองมุมไหนจากน้ัน
เดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส(Persepolis)ซ่ึงอยูท่างดา้นเหนือของเมืองชีราซข้ึนไปประมาณ 1 
ชัว่โมง พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนเป็นแห่งท่ีสองนบัตั้งแต่สถาปนาอาณาจกัรเปอร์เชียข้ึนเม่ือปี 559ก่อ
นคริสตศกัราช (พระราชวงัและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาด สร้างโดยกษตัริยไ์ซรัสมหาราช) เร่ิมสร้าง
โดยกษตัริยด์าริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศกัราช  หลงัจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองใน
อีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยงัไม่เคยเสร็จสมบูรณ์  จนกระทัง่มาถูกยึดครองและเผาท าลายอย่างย่อยยบัโดย
กองทพัของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักรกรีซในปี 330 ก่อนคริสตศักราช  แต่กระนั้นก็ตาม 
พระราชวงัแห่งน้ีก็ยงัคงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิอนัยิง่ใหญ่ตลอดกาล  ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและ
ความอลงัการทางดา้นสถาปัตย ์ ดงันั้นเวลา 2 ชัว่โมงของการเท่ียวชมพระราชวงั เปอร์ซีโปลิสแห่งน้ี  จึงเป็น 
2 ชัว่โมงท่ีคละเคลา้ไปดว้ยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทบัใจอยา่งไม่รู้ลืม 
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จากนั้นน าท่านแวะชม  สถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส   ซ่ึงอยูห่่าง
ออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น  นัน่คือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม(Naqsh-e rostam)หรือสุสานส่ี
กษตัริย ์นัน่เอง ท่ีน่ีเป็นสุสานของพระมหากษตัริย ์แห่งราชวงศอ์ะคามินิดท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เชีย 
และเคยประทบัท่ีพระราชวงัเปอร์ซีโปลิสมาก่อนท่ีจะสวรรคต แต่ดว้ยความเช่ือตามหลกัค าสอนของศาสนา
โซโรแอสเตอร์วา่ หลงัจากส้ินชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแลว้ชีวิตก็ยงัคงด าเนินต่อเพียงแต่จะตอ้งไปสู่อีก
โลกหน่ึงในอีกมิติหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งสร้างสุสานแห่งน้ีใหมี้ความยิง่ใหญ่อลงัการ เช่นเดียวกบัพระราช 
วงัท่ีกษตัริยเ์หล่านั้นเคยประทบัมาก่อน และท่ีไม่ธรรมดาก็คือ เป็นสุสานท่ีขุดเจาะเขา้ไปเป็นห้องขนาดใหญ่
บนหนา้ผาหินซ่ึงอยูสู่งจากพื้นถึง 20 เมตร และยงัมีการแกะสลกัหินส่วนหนา้ใหมี้ความงดงามอีกดว้ย  
 
 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8) 
บ่าย  น าท่านเดินทางจากเปอร์ซีโปลีสมุ่งข้ึนเหนือสู่เมืองยาซด์ซ่ึงเป็นอดีตเมืองศูนยก์ลางการคา้ยุคโบราณในถ่ิน

ทะเลทรายท่ีส าคญัท่ีสุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 เป็นตน้มาจนกระทัง่ปัจจุบนั โดยจะผ่านเมืองอะบาคูห์ 
(Abakuh/ ใช้เวลา 2 ชม.) ท่ีมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 เช่นเดียวกนั  และยงัคงมีโบราณสถาน
ส าคญัเหลือรอดมาให้คนรุ่นปัจจุบนัไดช่ื้นชมในภูมิปัญญาของคนยุคนั้น นัน่ก็คือโดมส าหรับการท าน ้ าแข็ง
หรือ Ice House นัน่เอง น่ีคืออีกหน่ึงนวตักรรมท่ีช่างเปอร์เชียโบราณในยุคนั้นคิดคน้ได้อย่างน่าท่ึง เพื่อ
แกปั้ญหาเร่ืองอากาศร้อน ท าใหช้าวบา้นไดมี้น ้าแขง็ไวแ้ช่น ้าด่ืมเยน็ๆ เพื่อคลายร้อน แวะชมโรงท าน ้ าแข็งยุค
โบราณท่ีเมืองอะบาคูห์ และให้ท่านได้ถ่ายภาพอย่างเต็มท่ีแล้วเดินทางต่อสู่เมืองยาซด์ ซ่ึงจะใชเวลาอีก
ประมาณ 2 ชัว่โมง ก่อนท่ีจะเขา้สู่ตวัเมืองยาซด ์  

 
 
 
 
19.30 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม (9) 
  โรงแรมท่ีพกั DAD  HOTEL หรือ ARK HOTELระดบั 4* ดาวในเมืองยาซด ์
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง  ยาซด์ – อศิฟาฮาน  

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (10) 
09.00 น.  น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัในเมืองยาซด์  โดยเร่ิมจากศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาของ โซโร-แอสเตอร์ ในอดีตเม่ือประมาณตน้คริสตกาลในสมยัราชวงศซ์ดัซาเนียนปกครองเปอร์เชีย  
สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์  เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ท่ีประกอบ
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ไปดว้ยตวัอาคารหลกัในการท าพิธีทางศาสนา บ่อน ้ าด่ืมน ้ าใชซ่ึ้งอยูใ่ตดิ้น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องพกั และ
แท่นท าพิธีศพท่ีอยู่ดา้นหลงัอาคาร  ทั้งหมดน้ีสร้างด้วยดินเหนียวตากแห้ง และเรียกรวมกนัว่า Tower of 
Silenceน่ีเป็นเพียงบางส่วนท่ีใหท้่านไดส้ัมผสักบัศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และ เมืองยาซด์ก็เป็นศูนยก์ลาง
ศาสนาโซโรแอสเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงระหว่างวนัท่ี 14-18 มิถุนายน ของทุกปี  ชาวโซโรแอสเตรียน
จากทัว่โลกจะมาร่วมกนัท าพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดาคร้ังใหญ่ประจ าปีกนัท่ีน่ี  แต่จะจดัพิธีท่ี ศาสนสถานช่ือ 
Pir-e Sabz Fire Templeซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในปัจจุบนัตั้งอยูใ่นถ่ินทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมืองยาซด์ออกไปประมาณ 62 กิโลเมตรจากนั้นน าท่านชมมสัยิดประจ าเมืองยาซด์(Masjid-e Jameh)ซ่ึงมี
เสามินาเร่ห์ท่ีสูงถึง 48 เมตรสูงท่ีสุดในอิหร่าน สร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยคร่อมลงไปบนมสัยิดหลงัเดิมท่ี
มีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 จากนั้นเดินเทา้เท่ียวต่อสู่เขตเมืองเก่าของยาซด์ซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ คือ Tomb of 12 Imams(ชมไดเ้ฉพาะภายนอก) ซ่ึงเป็นโบราณสถานทางดา้นศาสนาอิสลามนิกาย
ชีอะห์ท่ีสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ตอนตน้  โดยภายในมีบนัทึกรายช่ือของอิหม่าม 12 องค์ ซ่ึงเป็นผูสื้บ
ทอดท่ีแทจ้ริงหลงัจากการเสียชีวิตของพระศาสดามูฮมัหมดัแลว้  เร่ิมนบัองคแ์รกคืออิหม่ามอาลี โดยไม่นบั
รวมต าแหน่งกาหลิบซ่ึงเป็นผูสื้บทอดของนิกายสุหน่ี สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงคือ Alexander’s Prisonเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ซ่ึงสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 โดยตั้งอยูบ่ริเวณใกลก้นักบั Tomb 
of 12 Imamsการท่ีเรียกวา่เป็นคุกขงันกัโทษของอเล็กซานเดอร์นั้นเป็นเพียงการเปรียบเทียบของท่านกวีเอก
ฮาเฟซ ซ่ึงท่านเป็นคนเมืองชีราซและไม่ค่อยเดินทางไปต่างถ่ินนกั มีคร้ังหน่ึงท่ีท่านไดเ้ดินทางมายงัเมือง
ยาซดแ์ละไดม้าพ านกัท่ีน่ี  มีความคิดถึงบา้นและรู้สึกไม่สะดวกสบายดว้ยประการทั้งปวงก็เลยเปรียบเปรยใน
บทกวีของท่านวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมือนคุกของอเล็กซานเดอร์ ซ่ึงปัจจุบนัใช้เป็นโรงเรียนสอนวิชาการ
อาชีพ เช่น ทอผา้ ทอพรม และงานฝีมือ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (11) 
หลงัอาหารกลางวนั ออกเดินทางสู่เมืองอิศฟาฮาน  โดยผา่นเมืองเมยบ์็อด อนัเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหน่ึงท่ี
อยูห่่างจากเมืองยาซด์ไปทางตะวนัตกประมาณ 1 ชัว่โมง จากนั้นเดินทางสู่เมืองนาอีนซ่ึงเป็นเมืองขนาดเล็ก
ท่ีอยูห่่างออกไปอีกประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง แวะให้ท่านไดเ้ปล่ียนอิริยาบถดว้ยการเท่ียวชม เขตเมืองเก่า และ
มสัยิดประจ าเมืองหรือJameh Mosqueท่ีเช่ือว่าเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดามสัยิดทั้งหลายในประเทศอิหร่าน
ปัจจุบนัโดยจะใหเ้วลาท่านประมาณ 1 ชัว่โมงในการเขา้ชมและถ่ายภาพกบัมสัยดิเก่าแก่และสวยงามแห่งน้ี 
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ 2 ชัว่โมง  เมืองอิศฟาฮานเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร
เปอร์เซียแห่งยคุท่ีมีความรุ่งเรืองสูงสุดอีกคร้ังหน่ึงในศตวรรษ ท่ี 17-18 อาณาจกัรเปอร์เซียมีความมัน่คงเป็น
ปึกแผน่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าฟาวดิซ่ึงเป็นชาวเปอร์เซียแท ้และเมืองหลวงอิศฟาฮานก็กลายเป็น
ทั้งเมืองศูนยก์ลางการปกครองและเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ จนไดรั้บฉายาวา่ “Esfahan is half of the 
world”ใครตอ้งการสินคา้อะไรก็ตอ้งไปซ้ือหากนัท่ีอิศฟาฮานยิ่งกวา่นั้นยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรเปอร์เซีย
ไดเ้ช่ือมสัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรต่างๆ รวมทั้งสยามซ่ึงตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาอีกดว้ย 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (12) 
  พกัท่ี KOWSAR HOTELระดบั 5*หรือเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน 
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วนัที่หกของการเดินทาง   อศิฟาฮาน...เต็มวนั  

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (13) 
09.00 น.  น าท่านเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองอิศฟาฮานซ่ึงอยู่บริเวณโดยรอบจตุัรัสอิหม่ามใจกลางเมือง

(กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตวัให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกคร้ังหน่ึง 18.00 น.) เมืองอิศ
ฟาฮานเป็นเมืองท่ีมีอายุเก่าแก่ร่วม 1,800 ปีตั้ งแต่ยุคราชวงศ์ซัสซาเนียน  และเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเปอร์เชียระหวา่งปี ค.ศ.1587-1749 ซ่ึงตรงกบัสมยัราชวงศซ์าฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งน้ี
เคยรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษท่ี 16-17 และปัจจุบนัน้ีเป็นเมืองมรดกโลกโดยการข้ึนทะเบียนขององค์การ
ยเูนสโก  น าท่านชมโบสถ์แวงค์(Vank Church)ซ่ึงเป็นโบสถ์คริสตนิ์กายออโธด็อกซ์ของชาวอาเมเนียน ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีแปลกวา่ เหตุใด...จึงมีโบสถค์ริสตต์ั้งอยูใ่นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซีย ซ่ึงไดก้ลายเป็น
ประเทศมุสลิมอยา่งเป็นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1501 ในสมยักษตัริยช์าห์อีสมาอิล กษตัริยพ์ระองคแ์รกของ
ราชวงศซ์าฟาวดิท่ีปกครองเปอร์เซียในสมยันั้น น่ีคือส่ิงท่ีแปลกและน่าศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง  โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่
ใจกลางชุมชนท่ีช่ือ “นิวจุลฟา” ของชาวอาร์เมเนียนท่ีทบัซ้อนอยูใ่นตวัเมืองอิศฟาฮานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 
โบสถ์แวงค์แมข้นาดไม่ไดใ้หญ่โตโอฬารนกั และเทียบกนัไม่ไดเ้ลยกบัมสัยิดอิหม่าม แต่ทว่าภาพเขียนฝา
ผนงัดา้นในของโบสถน์ั้นโดดเด่นและสวยงามไม่นอ้ยเลยทีเดียว นอกจากนั้นยงั 

 

 
 
 

 

มีอาคารท่ีอยูข่า้งตวัโบสถอี์กหลงัหน่ึง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเร่ืองราวของชาวอาร์เมเนียนท่ีอพยพโยกยา้ย
ถ่ินฐานเขา้มาอยูท่ี่น่ีอีกดว้ย จากนั้นน าท่านไปยงับริเวณจตุรัสอิหม่ามซ่ึงอยูใ่จกลางเมืองเพื่อชมมัสยิดอิหม่าม
(Imam Mosque)ตั้งอยูป่ลายสุดทางดา้นทิศใตข้องจตุัรัส  เป็นหน่ึงในมสัยิดท่ียิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก  เร่ิมสร้างในปี 1611 สมยักษตัริยช์าห์อบับาสท่ี 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา  นอกจาก
ขนาดท่ีใหญ่โตโอฬารแลว้ ยงัเป็นมสัยดิท่ีมีองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยท่ี์สวยงามท่ีสุดในประเทศอิหร่าน  
โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาท่ีสร้างคร่อมกนัเป็นสองชั้นขนานกนัตลอดทุกตารางน้ิว  ซ่ึงมีผลต่อการ
ระบายอากาศและการกระจายของเสียงผูน้ าสวดให้แผ่ออกไปจนไดย้ินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของ
มสัยดิโดยไม่ตอ้งใชไ้มโครโฟน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารใกล้จตุรัสอหิม่าม (14) 
บ่าย  น าท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace)สร้างข้ึนในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีประทบั

ของกษตัริยช์าห์อบับาสท่ี 1 ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกของจตุัรัสอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 ชั้น ท่ีใชไ้มแ้ละอิฐเป็น
วสัดุหลกัในการก่อสร้าง  บนชั้น 3 ของพระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหนัหนา้เขา้หาจตุัรัส
อิหม่ามส าหรับพระมหากษตัริย์และพระราชวงศ์ไว้
ประทบัทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบนั
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กลายเป็นจุดชมววิและถ่ายภาพมุมสูงท่ีสวยงาม ซ่ึงสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอยา่งท่ีอยูบ่นจตุัรัสไดอ้ยา่ง
ชัดเจน  จากนั้นเขา้ชมมัสยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์(Sheikh Lotfollah Mosque)ซ่ึงเป็นมสัยิดเฉพาะองค์
พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศเ์ท่านั้นท่ีจะเขา้มาท าการละหมาดได ้ สร้างโดยกษตัริยช์าห์อบับาส
ท่ี 1 ระหว่างปี 1602-1619  ข้ึนช่ือว่าวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีโดม
ประธานซ่ึงอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่  จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอย่างเต็มท่ีในการช้อปป้ิงส่ิงของต่างๆ 
จนกระทัง่ถึงเวลานดัหมายแลว้น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 *** ไม่มีอาหารค ่าบริการ  เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสบายๆ และเลือกรับประทานเองตามอธัยาศัย*** 
  พกัท่ี KOWSAR  HOTELระดบั 5*หรือเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  อศิฟาฮาน – นาทานซ์ – คาชาน – สนามบิน  
06.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (15) 
08.00 น.  น าท่านเดินทางออกจากเมืองอิศฟาฮานมุ่งข้ึนเหนือสู่เมืองนาทานซ์ซ่ึงมีอายุมากกว่า 

500 ปี โดยใช้เวลาเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ 2ชัว่โมง ชมอนุสรณ์สถาน
ของท่านผูน้ าศาสนาอิสลามนิกายซูฟีคนส าคญัคือท่าน “ชีค อาบดั อลั ซามดั” ท่ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1304 โดยท่านVizier Zain al Din Mastariซ่ึงเป็นเจา้เมืองในสมยัราชวงศ์
อิลข่านนัน่เอง  จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองคาชานท่ีห่างออกไปประมาณ 1 ชัว่โมง 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน (16) 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชมเมืองคาชานท่ีเช่ือกนัวา่มีมาตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่ตวัเมือง
ท่ีเราเห็นกนัในปัจจุบนัน้ีสร้างข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 11-13 สมยัท่ีพวกเซลจุกเติร์กมีอ านาจปกครองเหนือ
อาณาจกัรเปอร์เซีย (ประมาณ ปี 1051-1220 ) และเมืองน้ีเร่ิมมีช่ือเสียงทางด้านการท าเคร่ืองป้ันดินเผา 
กระเบ้ืองเคลือบ และการทอผา้ ทอพรม ต่อมาในยุคการปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิดท่ีการคา้ขยายตวัเป็น
อยา่งมากนั้นก็ยิง่ท  าใหเ้มืองคาชานเจริญรุ่งเรืองมากข้ึนไปอีก  

 
 
 
  

ชมคฤหาสน์เศรษฐีช่ือBorujerdi Ancient Houseท่ีมีมาตั้งแต่ยุคท่ีเมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการคา้
ในอดีตสมยัราชวงศซ์าฟาวดิปกครองเปอร์เซีย (ศตวรรษท่ี 16-18) ซ่ึงเป็นยุคท่ีการคา้รุ่งเรืองสูงสุด และเมือง
คาชานก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางการคา้แห่งยุคท่ีมีความส าคญัอีกเมืองหน่ึง มีพ่อคา้วาณิชยท่ี์เป็นมหา
เศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลงัน้ีก็เป็นหน่ึงในอีกหลายหลงัท่ีเป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยุคปัจจุบนัให้ได้
ยอ้นรอยระลึกถึงความมัง่คัง่ในอดีต 
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จากเมืองคาชาน เดินทางสู่ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมยันี (IKA) โดยจะแวะท่ีหา้งสรรพสินคา้ Meh O-Mahซ่ึง
อยูห่่างจากเมืองคาชาน 1.30 ชัว่โมงเม่ือเขา้หอ้งน ้าและเปล่ียนอิริยาบถเรียบร้อยแลว้จึงเดินทางต่อสู่ท่าอากาศ
ยานโคมยันีซ่ึงใชเ้วลาเดินทางอีก 1 ชัว่โมง 

21.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เทีย่วบิน W5- 051 
  โดยใชเ้วลาบินตรงประมาณ 6.30 ชัว่โมง  ***อาหารค ่าบริการบนเทีย่วบินของมาฮานแอร์ *** 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 

07.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
********************************************************************************  

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน / ท่านละ 59,900 บาท 

เด็กต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ท่านละ 59,900 บาท 

เด็กต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่  2 ท่าน / ท่านละไม่มเีตียงเสริม 47,900 บาท 

พกัห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่ ท่านละ 5,900 บาท 
 

**ราคาทัวร์รวมตั๋วชัน้ Business Class โปรดสอบถามราคาในแต่ละทริป ซึ่งจะปรับเปล่ียนตามอัตราภาษี และ
ค่าบริการต่างๆ** 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัของสายการบินมาฮานแอร์บนชั้นประหยดัเป็นหมู่คณะ 
- ค่าประกนัการเดินทางในวงเงิน 1,000,000.-บาท  - ค่ารถ-รับส่งและน าเท่ียวตามรายการ   
- ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    - ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศอิหร่าน  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ   - ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 1 เท่ียวบิน 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ   - ค่าท่ีโรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5ดาวจ านวน 6คืน  
- ค่ามคัคุเทศกไ์ทยและอิหร่านท่ีช านาญงานคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ทิปพนกังานร้านอาหารและโรงแรมทุกแห่ง 
- ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 30 กิโลกรัม/ท่าน 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3 USD / คน / วนั, ทิปคนขบัรถ 2 USD. / คน / วนั, ทิปหวัหนา้ทวัร์ แลว้แต่ความพอใจของท่าน 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหารท่ีสั่งเอง, ค่าเคร่ืองด่ืมพิเศษ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหกั ณ  
    ท่ีจ่าย ฯลฯ 
3. ค่าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกิน 20 ก.ก.ส าหรับสายการบินในประเทศ และเกิน 30 ก.ก.ส าหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
4. ค่าห่อสัมภาระดว้ยพลาสติกก่อนโหลดข้ึนเคร่ือง เช่น ของท่ีเป็นกล่อง เป็นลงักระดาษ หรือลงัโฟม เป็นตน้ 
5. ค่าพนกังานเขน็กระเป๋าในสนามบินทุกแห่ง หากท่านเรียกใชบ้ริการดว้ยตนเอง 
การจองและช าระเงิน 

- ช าระค่ามดัจ าท่านละ 30,000.- บาท ภายใน  7 วนัหลงัจากตกลงเดินทาง(Confirm)*** 

- กรุณาช าระค่าบริการส่วนทีเ่หลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 40 วนั  
 

หมายเหตุส าคัญที่ผู้เดินทางต้องอ่านและท าความเข้าใจ 
1.การยกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนัข้ึนไป คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-44 วนั หกัมดัจ า 20,000.-บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ 
  ประเทศอิหร่านหกัค่าใชจ่้าย 100% 
 

2.กรณีฉุกเฉินหรือเหตุส าคญัใดๆ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัคาดไม่ถึงและอยูน่อกเหนือการควบคุมดูแลของบริษทัฯ  
เน่ืองมาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง อุบติัเหตุ  ภยัธรรมชาติ ปัญหาการจราจร การล่าชา้ 
หรือยกเลิกเท่ียวบิน แต่ทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขสถานการณ์ใหดี้ท่ีสุด 
- หากเกิดเหตุใดๆ หลงัจากออกวซ่ีาแลว้ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา 2,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)  
- สงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่บุคคลท่ีสงสัยวา่จะลกัลอบไปท างานในต่างประเทศ 
- ท่านสามารถ น าบตัรเครดิด เช่น VISA, MASTER  หรือเงินสดสกุล EURO และ USD.ไปใชไ้ดใ้นร้านคา้ขนาด 
  ใหญ่เท่านั้น 
  ** เงินสกุล USD จะตอ้งมีสภาพใหม่ และเป็น Series ตั้งแต่ปี 2010 เป็นตน้มา  
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ขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาของประเทศอิหร่าน 
1. เตรียม สแกนรูปถ่ายหนา้พาสปอร์ตแบบสี ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ี 
2. เจา้หนา้ท่ีส่งขออนุญาตและรับรหสัจากหน่วยงานรัฐในประเทศอิหร่าน (ระยะเวลาประมาณ 15-20 วนั) 
3. หลงัจากไดร้หสัจากหน่วยงานรัฐของประเทศของอิหร่าน ตอ้งน าเอกสารยืน่วซ่ีาฉบบัจริงยืน่กบัทางสถานทูตอิหร่าน 
ประจ าประเทศไทย ซ่ึงสถานทูตจะใชเ้วลาพิจารณาประมาณ 7-10 วนัท าการ 

  

เอกสารทีต้่องเตรียม 
- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายใุชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
- รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด  2 น้ิว  3 รูป พ้ืนขาว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
- ส าเนาบตัรประชาชน  
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- เอกสารกรอกขอ้มูลส่วนตวั  

(สถานทูตหยุดวนัพฤหัสฯ,ศุกร์,เสาร์และอาทติย์) ดังน้ันควรเตรียมเอกสารล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน 
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กรุณากรอกข้อมูลเพ่ือประกอบการท าวซ่ีาประเทศอหิร่าน 

(เอกสารของช่ือ………………………..…………..…นามสกลุ……………………………………………) 

1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายใุชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน ถ่ายส าเนาสีหนา้พาสปอร์ต พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น 
และบตัรประชาชน / รูปถ่าย 2 น้ิว 3 รูป (ใชรู้ปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ด า และฉากหลงัสีขาว) 

หรือสแกนสีหน้าพาสปอร์ต + รูปถ่ายขนาดความคมชัด 500 กรณส่ีงทางอเีมล 

2.ช่ือบิดา............................................................................................................................................... 

ช่ือมารดา.............................................................................................................................................. 

3.ท่ีอยูปั่จจุบนั........................................................................................................................................ 

4.ช่ือสถานท่ีท างาน/บริษทั.......................................................ต  าแหน่ง................................................... 

ท่ีอยูบ่ริษทั.................................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................... 

   เบอร์ติดต่อ.....................................................มือถือ............................................................................ 

   สมรสกบั นาย/นาง......................................................สัญชาติ............................................................. 

5.ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอิหร่านหรือไม่....................(ถา้เคย/เดินทางเขา้เม่ือ.......................................) 

6.ในเล่มพาสปอร์ของท่านเดินทางเขา้ประเทศอะไรมาแลว้บา้ง………………………………………………… 

หมายเหตุเอกสารหนา้พาสปอร์ตถ่ายสี แบบชดัเจน /รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ เท่าน้ัน 3 รูป/ทะเบียนบา้นบตัร
ประชาชน หรือนามบตัร ส่งหลงัจากการจองทวัร์ภายใน 1 สปัดาห์ 

ไม่รับเอกสารที่ถ่ายจากกล้องมือถือ และห้ามเซนต์ช่ือบนเอกสารทุกชนิด 

 


