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    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอรเ์ซียดินแดนท่ีได้
ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรกัและอิหร่านใน

ปัจจุบนั ในอดีตจกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเชื้ อชาติเผ่าพนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น ้าสินธุในเอเชีย ไปจรด

ทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปตใ์นอฟัริกา 

     ท่องเท่ียวชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช้ื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่ งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวง

เตหะรานท่ีสวยงามเป็นอันดับหน่ึง และชีราช ท่ีมีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ท่ีมีความ
สวยงามเป็นอนัดบัสาม 

 

ก าหนดการเดินทาง 

19 – 26 ตลุาคม 2565  (เต็ม ปิดรบัการจอง) 
26 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2565  59,900.- 

9 -16 พฤศจิกายน 2565 59,900.- 
18 - 25 พฤศจิกายน 2565 59,900.- 
9 - 16 ธนัวาคม 2565 59,900.- 

16 - 23 ธนัวาคม 2565 59,900.- 
30 ธนัวาคม – 6 มกราคม 2566 64,900.- 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 21.30 – 02.30  
วนัท่ี 2  เตหะราน ชีราช THR – SYZ EP 3771 08:35 – 09.50 
วนัท่ี 7 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 21.10 – 07.50 (+1) 

 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ   

18:30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบิน มาฮานแอร ์ชั้น 4 แถว S ประต ู8  

 

21:30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเตหะราน  โดย สายการบิน มาฮานแอร ์เที่ยวบินที่  
W5 050 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบน
เครื่องบิน)  

 
(ช่วงเดนิทาง วนัที ่03 สงิหาคม – 21 กนัยายน 2565 ขาไปเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางเป็น BKK – IKA 21.30 – 02.30) 
(ช่วงเดนิทาง วนัที ่28 กนัยายน – 26 ตุลาคม 2565 ขาไปเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางเป็น BKK – IKA 21.30 – 01.30) 

*** ตัง้แต ่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป Flight บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัสายการบนิ *** 
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วนัที่ 2 เตหะราน - ชีราซ  

02:30 น. เดินทางถึง สนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
และศุลกากร 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมราหบ์ดั  เพื่อข้ึนเครื่องไปเมืองชีราซ  

08:25 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยเที่ยวบินท่ี EP 3771 สายการบนิ 
Iran Aseman Airline 

 

09:50 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองชีราซ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ
ปกครองของจงัหวดัฟารส์  

 

 น าท่านเท่ียวชม เมืองชีราซ เป็นเมืองท่ีมีประชากรเป็นอันดับท่ี 6 ของ

ประเทศอิหร่าน และเป็นเมืองหลกัของจงัหวดัฟอรส์ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง

ใตข้องประเทศ เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ขายในภูมิภาคมามากกวา่หน่ึงพนัปี 

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk 
Mosque ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคัญท่ีสุดของอิหร่าน
ตอนใต ้เอกลักษณ์ของสุเหร่าน้ี คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งดว้ยกระเบื้ องสี

ชมพ ูถูกสรา้งขึ้ นโดย มีรซ์า ฮาซาน อลี นาซีร ์อลัมอลค์ ในปี ค.ศ.1876 และ

ส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1887 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนท่ีสวยอีกแห่ง

ของชีราช ซึ่งเคยเป็นท่ีพ านักของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหน่ึงยังมีการ

ตกแต่งภายในและมพีิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ ผ้ึงของบุคคลท่ีส าคญัในอดีตของเปอรเ์ซีย 

 

 จาก น้ันชม สวนอีแรม  (Eram Garden/ Garden of Paradise)  สวน ท่ี
สวยงามราวกบัสวนสวรรค ์เป็นสวนท่ีตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดับและยืนตน้

หลากหลายชนิด เป็นการจดัสวนแบบเปอร์เซียท่ีงดงามยิ่ง ภายในสวนยังมี

ต าหนักเก่าของผูป้กครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สรา้งโดย ข่าน
โมฮมัหมดั 

 

 น าท่านไปชม อนุสรณส์ถานท่านฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อ
เต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกท่ีมีชื่อเสียง เกิดท่ีเมืองชีราซ

เมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเม่ือปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการ

แต่งบทกวีท่ีไดค้วามไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้ าง่ายๆ

ขึ้ นมาใหเ้ป็นคติสอนคนใหเ้ป็นคนดี อนุสรณ์สถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสรา้งไดถู้กสรา้งขึ้ นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อใหเ้ป็นท่ีร าลึกถึงคุณ

งามความดีของท่าน 

 

 น าท่านไปถ่ายภาพดา้นนอก ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ท่ีคาริม 
ข่านไดส้ัง่ใหส้รา้งท่ีพกัอาศัย และเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานขึ้ นท่ีใจกลาง

เมือง ท่ีพักอาศัยน้ีถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้ นท่ีประมาณ 

12,800 ตรม. มีก าแพงลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ภายในยังตกแต่งดว้ยต้นไม้
เพื่อใหม้ีความร่มร่ืน 

 

 ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซื้ อของฝากท่ี ตลาดวากิลบาซาร ์(Vakil 
Bazaar) เป็นตลาดบาซารท่ี์ตั้งอยู่ในบริเวณดารบ์ อี ชาหซ์าเดห ์ซึ่งอยใ่กลก้บั
มัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลากหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ

มากมาย 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นที่ภตัตาคาร  

พกัที่ BEYOLHARAMEYN  HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

ชรีาซ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
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วนัที่ 3 ชีราซ – เปอรเ์ซโพลิส – ยาซด์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

 น าท่านออกเดินไปยงั เมืองมารพ์ดาสท ์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นท่ีตั้งของ นครเปอรเ์ซโพลิส 

(Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลางท่ียิ่งใหญ่ของ
อาณาจกัรเปอรเ์ซีย และไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979                
ใหท้่านไดช้มโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุสมหาราชก่อนคริสตกาล

ประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซึ่งไดถู้กก่อสรา้งปรับปรุงต่อ

เติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนคร

ศูนยก์ลางท่ีประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรพัยส์มบติั ท่ีเก็บ

สิ่งของมีค่าต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้

ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป 

เหลือแต่ซากปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม 

 

 จากน้ัน น าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึง ซึ่ง

เป็นสุสานท่ีฝังศพของกษัตริย ์4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ใหท้่านได้
ชมสถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลักบนผาหินและท่ีส าคัญเป็นสุสาน

ของษัตริย ์ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริยอ์งคต์่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครอง

นครเปอรเ์ซโพลิสมาก่อน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองยาซ์ด ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการก

ครองของจงัหวดัยาซด์ ท่ีตั้งอยู่ทางใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีรแ์ละไดช้ื่อว่าเป็น 

ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert) 

 

 น าท่านไปชม มัสยิด จาเม (Jame’s Mosque) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 
12โดย กษัตริยข์องราชวงศ ์อลั อี บูเยห์ และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ้ นในปี ค.ศ. 

1324 – 1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุดเหร่าท่ีสูงท่ี สุด ซึ่งเป็น

สิ่งก่อสร้างท่ีโดดเด่นของออิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามใน

สถาปัตยกรรมของ เปอรเ์ซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกตกแต่งใหส้วยงามใน

สถาปัตยกรรมของ - เปอร์เซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมา

จนทุกวนัน้ี 

 

 น าท่านไปชม อนุสรณ ์อาเมียร ์เช็คหแ์มก (Amir Chakhmaq Monumemt) 
ซึ่งถูกก่อสรา้งขึ้ นในบริเวณท่ีเป็นจตุัรสัอยูก่ลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ นโดยจาดิน อลั 

อาเมียร์ เช็คหแ์มก ในขณะท่ีท่านเป็นผูว้่าการของยาซ์ดในสมยัของราชวงศ์

ตีมูร ์สถานท่ีแห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซึ่งมีน ้าพุ

อยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดท่ีมีชื่อเสียงเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม

นอกจากน้ันยงัมีท่ีพกัของคนเดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็น

ส าหรบัด่ืม เมื่อเวลาพลบค า่ก็จะมีแสงสีสม้ท่ีสวยงามท่ีออกมาจากส่วนโคง้ขา้ง

ในมสัยิด ซึ่งท าใหเ้ป็นภาพที่น่าต่ืนเตน้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ MOSHIR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ยาซด์ 
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วนัที่ 4 ยาซด์ - เมยบ์อด - อิสฟาฮาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเมยบ์อด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 

50 กม. เมืองน้ีตั้งในทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกของยาซด์ เป็นเมืองโบราณ

ท่ีนับยอ้นหลงัไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นท่ีตั้งของสิ่งก่อสรา้งสวยงาม 

 

 น าท่านไปชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ ( Zoroastrian Fire Temple) ของ
ศาสนาโซโรแอสเตอร์ซึ่งในอดีตไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาติ ก่อนท่ีศาสนา

อิสลามจะเขา้มา ในวิหารจะมีกระถางไฟติดลุกโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีพระ

คอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกนัท่ีในวิหารแห่งน้ี 

 

 น าท่ านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ท่ีตั้ งอยู่ ใกล้
ทะเลทรายและภูเขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอรเ์ซีย

โบราณนับถือพระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความ

เชื่อว่าคนท่ีตายไปแลว้ไม่ควรท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี 

เพื่อใหพ้ระท าพิธีและน าศพน้ันไปยงัหอคอยเพื่อมหน้กอีแรง้ไดจ้ิกกินเน้ือจน

เหลือแต่กระดูกท่ีสะอาด แลว้จึงน าไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมือง
หลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก 

ระยะทางห่างประมาณ 130 กม. 
แวะชม ปราสาทนารินจ ์(Narinj Castle) ซึ่งถูกสรา้งดว้ยกอ้นหินท่ีท าจากดิน
เหนียวใหเ้ป็นปราสาท ตวัปราสาทถูกสรา้งขึ้ นมาคาดวา่ประมาณ 2000 ปีมา

ซึ่งจะเหมือนกบักอ้นหินในยุคของราชวงศ์เมเดส อะคาเมนิดและซสัซานิดตัว

ปราสาทสูงขึ้ นจากพื้ นดินประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่

ดา้น ตามริมก าแพงถูกสรา้งใหเ้ป็นทางเดินโดยมีขั้นบันไดส าหรับขึ้ นลงไปยงั

ดา้นล่างท่ีท าเป็นหอ้งมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีคุมขงันักโทษ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ี
ไม่เคยพบเห็นในท่ีใดมาก่อน ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์าห ์อบั

บาสท่ี 2 ท่ีมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อส าหรับขา้ม

แม่น ้าซายนัเดห ์ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขื่อนดว้ย 

 

 จากน้ันน าท่านไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึง

วา่ ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานท่ีถูกสรา้งในสมยักษัตริยช์าห ์อบับาส
ท่ี 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสรา้งใหเ้ป็น

สะพานท่ีมีความสวยงามส าหรบัขา้มแม่น ้าซายนัเดห ์มีความกวา้ง 14 เมตร 

และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่ง

เป็นทางเดินท่ีสวยงามและฐานดา้นล่างถูกสรา้งเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสฟาฮาน 
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วนัที่ 5 อิสฟาฮาน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองท่ี
มัง่คัง่ด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบ

ทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอัน

แสนวิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย 
จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยัง ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความ
สวยงามของ วิหารแวงค ์(Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนท่ี
นับถือศาสนาคริสต์ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะ
ของยุโรปและของเปอรเ์ซีย  

 

 น าท่านไปชม พระราชวังเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 
40 เสา ซึ่งความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทาง
สระน ้ าหน้าวังจะเป็นเงาในน ้ าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1614 โดย
สถาปนิก ชื่อ ชีคห ์บาไฮ พื้ นท่ีของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหน้า
มีสระน ้ามีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตวัพระราชวงั 2 ชั้นสูง 
15 เมตร มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไป
ดว้ยสวนดอกไมท่ี้เขียวชอุ่มเพื่อใหเ้ป็นท่ีพักผ่อนของกษัตริย์และนางสนม

ต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรับพระราชอาคนัตุกะ ซึ่งต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษัตริย์

ชาห ์อบับาส ที่ 2 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ัน น าท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม (Imam Square) ซึ่งมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่
ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมี
ความยาวประมาณ 510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและ
ควบคุมการก่อสรา้งจตุัรสัแห่งน้ี เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีส าคญัในดา้นกิจการทหาร

และเล่นกีฬาโปโล นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ี

สวยงาม และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   

 

 

 
 

 ชม พระราชวงัอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสรา้งข้ึนในสมยัของกษัตริย ์

ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นไดถู้ก

ตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน 

พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีประทบัและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุด

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี   

 

 ชม มสัยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่ง  
หน่ึงของโลกถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 

โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรทท่ี์มีความสูงประมาณ 

40 เมตร  ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซื้ อของฝากต่างๆท่ีบริเวณ

จตุรสัแห่งน้ี 

 

 ชม มสัยิดชีคห ์ลอทฟอลลาห ์( Sheikh Lotfollah Mosque ) ซึ่งสรา้งโดย
ชาห ์อบับาสท่ี 1 เช่นเดียวกนัซึ่งจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองคแ์ละราชวงศ์
เท่าน้ัน โดยเฉพาะตวัโดมซึ่งถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ 

 

 อิสระใหท้่านไดช้๊อปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองท่ีตลาดบารซ์าร ์บริเวณอิหม่ามสแควร์  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสฟาฮาน 
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วนัที่ 6 อีสฟาฮาน – แอบยาเนห์ - คาชาน - เตหะราน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาซาน (Kashan) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ
ของ อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามและอุดม

สมบูรณ์ ระหว่างทาง ใหท้่านไดช้มความสวยงามของ หมู่บา้นแอบยาเนห ์

(Abyaneh Village) ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่ง
ถูกสรา้งอยู่ บนเนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใช้

อิฐดินดิบเป็น วสัดุในการสรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 16-18 เมื่อสมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึ่ง

ต่อมาไดร้บัเอาศาสนา อิสลามเขา้มา และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกในปีค.ศ. 2007   

 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามใน

ทะเลทรายหรือ ท่ีเรียกว่า โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พนัธุ์

ดอกไมต้่างๆ 

 

 น าท่านไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนท่ีอยู่ติดกับท่ีราบเชิง
เขาซาโกรซ ถูกสรา้งขึ้ นในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบให้

เป็นสวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ยน ้าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้า

ธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน ้าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลังน ้าท่ีไหลไปตามท่อ

ต่างๆ และไหลไปหล่อเล้ียงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วย และยังมีวังอัน

สวยงามท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ชั้นส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้า

และอบไอน ้า 

 

 น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณพ์โบรุเจอดิ (Borujerdi Historical House) ถูก
สร้างในปี ค.ศ.1857  โดย Ustad Ali Maryam โดยจุดเด่นของท่ี น่ึคือ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เตหะราน  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
พกัที่ FERDOWSI HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เตหะราน 
วนัที่ 7 เตหะราน - กรุงเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวัง
สวนกุหลาบ เป็นพระราชวังท่ีสร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเก่า

ประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งขึ้ น

ตั้งแต่ราชวงศซ์าฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าสพ์ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริย์

คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริยอ์ะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร ์ซึ่งไดเ้ลือกเตหะราน

เป็นเมืองหลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

 
 

 น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีชื่อเสียง
ซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามา

รวมกันไวท่ี้น่ี และท่ีส าคัญท่ีสุดสิ่งของเครื่องใชใ้นราชวงศ์ของอะคาเมนิดท่ี

ย ้อนอดีตไปถึง 2 ,600 ปี พร้อมกันน้ันยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรเปอรเ์ซียในอดีตอีกดว้ย 

 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเยี่ยมชมดา้นนอก สถานทูตอเมริกา (Embassy American) เป็น
สถานท่ีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึ้ น คือ วิกฤตการณ์ตัวประกนัอิหร่านคือการ

จบัตัวประกนัโดยนักศึกษาชาวอิหร่านโดยมีขอเรียกรอ้งคือส่งตัวพระเจา้ชาห ์

โมฮมัหมดั เรซา ปาหล์าวีท่ีไปอยูใ่นสรฐัอเมริกาคืนอิหร่าน 

 

 น าท่านเยี่ยมชม มิราดทาวเวอร ์(Milad Tower) เป็นหอคอยสูงเสียดฟ้าท่ีตั้ง

เด่นเป็นสง่ากลางกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน หอคอยน้ีสูงเป็นอันดับ 6 

ของโลก เป็นอีกหน่ึงความภูมิใจของชาวอิหร่าน เพราะออกแบบและสรา้งขึ้ น

โดยสถาปนิกชาวอิหร่านทั้งหมด หอคอยมิลาดยังถือเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควร

พลาดเพราะนอกจากท่านจะได้ชื่นชมแสงไฟของตัวเมืองยามค า่คืนแล้ว 

ในช่วงกลางวนัท่านสามารถไดส้ัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงเตหะรานผ่าน

ทิวทศัน์อนัตระการตา 

 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยังสนามบินโคไมน่ี เพื่อตรวจเอกสารการ

เดินทาง 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ สนามบิน  
21.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051    
วนัที่ 8  กรุงเทพฯ 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / 
การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ  

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเสื้ อแขนยาวที่มีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเสื้ อแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเครื่องบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ี

เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหล่ียมผืนผา้หรือสี่เหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม 
“สุภาพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน :  ราคาน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่านข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

 
 

59,900.- 

             

12,000.-          
 

 

         
 
 
 
  
 

 

 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตัว๋

เครื่องบินภายใน ชั้นประหยดั 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนักงานบริการ ท่านละ 56 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหนา้ทัวรค์นไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็น 24 ดอลลาร ์ตลอดทริป หรือ
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส าหรับการท า THAILAND PASS แบบ TEST & GO ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับมาตรการณ์ของ 

ศ.บ.ค. ในขณะนั้น 
 ค่าตรวจ PCR-TEST ก่อนกลบัประเทศไทย (ถา้มี) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 

การยกเลิก 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั 
 

▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ี
พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ▪ เก็บค่าใชจ้่าย 50% 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั ▪ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พื้ นหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 1 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
5. ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้
บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

หมายเหตุ : 
 ▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม

ที่พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูก

ท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบ ัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความ

ปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่

อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่

บนเครื ่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมือง

ใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่

วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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                                        หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

