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    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอรเ์ซียดินแดนท่ีได้
ช่ือว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าไทกริส และยูเฟรตีส ซ่ึงอยู่ในประเทศอิรกัและอิหร่านใน

ปัจจุบนั ในอดีตจกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเช้ือชาติเผ่าพนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแมน่ ้าสินธุในเอเชีย ไปจรด

ทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปตใ์นอฟัริกา 

     ท่องเท่ียวชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเปอร์เซีย ซ่ึงเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับ เมืองหลวง

เตหะราน สถานท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์เพชรพลอยอันขึ้ นช่ือ เมืองเคอรม์าน เมืองเก่าแก่ประตูสู่ ทะเลทรายคาลุทส ์ดาว

องัคารบนพ้ืนพิภพ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ท่ีมีความสวยงามของประเทศอิหร่าน 

 

ก าหนดการเดินทาง 

แอ22 – 29 เมษายน 2562แอแ xxxxxxx       49,900 .- 2222 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 22.35 – 03.30 (+1) 
วนัท่ี 3  เตหะราน เคอรม์าน THR – KER W5 1051 08.10 – 09.50 
วนัท่ี 7 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25 (+1) 

 
วนัที่ 1 จนัทร ์22 เม.ย. 62 กรุงเทพฯ - เตหะราน 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน มาฮานแอร ์ชั้น 4 แถว S ประต ู8  

 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดย สายการบิน มาฮานแอร ์เที่ยวบินที่ W5 
050 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เคร่ืองบิน) 
วนัที่ 2 องัคาร 23 เม.ย. 62 เตหะราน  

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร จากน้ัน ท าท่านไปรบัประทานอาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของประเทศ ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบรช์ ท่ีพาดผ่านจากทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณหน่ึง

พนัเมตร ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆ และไดถู้กพฒันา

ใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลกูตน้ไมใ้หดู้สวยงามมาโดยตลอดทุกรชั

สมยั  
น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีช่ือเสียง
ซ่ึงไดเ้ก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนั

ไวท่ี้น่ี และท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงของเคร่ืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไป

ถึง 2,600 ปี พรอ้มกนัน้ันยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรเปอรเ์ซียใน
อดีตอีกดว้ย 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือ

พระราชวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยู่กลางเมือง เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ี

เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งขึ้ น

ตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าสพ์ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริย์

คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริยอ์ะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร ์ซ่ึงไดเ้ลือกเตหะราน
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เป็นเมืองหลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
14.00 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) 

สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแลรกัษาและการบริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติ

ของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดับ อญัมณี เพชร

พลอย ไขมุ่ก อนัล ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซ่ึงมีของท่ีส าคญัต่างๆ 

หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพ ู(Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพท่ีู
เม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน ้าหนักถึง 182 การตั  
ลกูโลก (Global of Jewel) ท่ีประดบัดว้ยอญัมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ช้ิน ซ่ึง
มีน ้าหนักประมาณ 18,200 การตั พระราชบลัลงักฯ์ (Naderi Shah Throne) 
เป็นของกษัตริยน์าเดรี ซาห์ ท่ีทรงสัง่ใหส้รา้งมีความสูง 2.25 เมตร ประดับ

ดว้ยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ช้ิน มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซ่ึงท าขึ้ น
ในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ท่ีขึ้ นครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834 ท า

ดว้ยไข่มุกและอญัมณีท่ีมีค่าอีกมากมายรวมแลว้มีน ้าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎ

ปาห ์ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกท าขึ้ นในปี ค.ศ.1925 ตอนท่ีขึ้ นครองราชยแ์ละ
นอกจากน้ันยงัมี เคร่ืองประดบัต่างๆ อีกมากมายท่ีสุดจะประเมินค่าฯ  

 

 อิสระใหท่้านชอ๊ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาดบารซ์าร ์  
เย็น รบัประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร / โรงแรม  
พกัท่ี KOWSAR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เตหะราน 

วนัที่ 3 พุธ 24 เม.ย. 62 เตหะราน – เคอรม์าน – ซาหด์าด  
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมราห์บัด  เพ่ือขึ้ นเคร่ืองไปเมืองเคอร์มาน 

(Kerman) 
 

08.10 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองเคอรม์าน โดยเท่ียวบินท่ี W5 1051  
09.50 น. เดินทางถึงเมืองเคอรม์าน   

 เคอรม์าน (Kerman) เป็นเมืองส าคญัและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดั มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,325,000 คน ท่ีเหลือนอกน้ันอาศัยอยู่ตาม

เมืองต่างๆ  เคอรม์านไดถู้กจดัว่าเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่าแก่เมืองหน่ึง ถูก

สรา้งขึ้ นมาไดป้ระมาณ 4 ,000 ปี มาแลว้ ภายหลังจากศตวรรษท่ี7 ไดถู้ก

ปกครองจากพวกเตอรก์เมน อาหรบัและมองโกล จากน้ันก็ไดม้ีการขยายเมือง

และความเจริญรุ่งเรือง โดยการปกครองของราชวงศซ์าฟาวิด 

 

 น าท่านเดินทางไป เมืองซาหด์าด (Shardad) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของเขตชาห์ดาด ท่ีอยู่ในจังหวดัเคอร์มาน ชาห์ดาดเป็นเมืองใน

ทะเลทรายท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทะเลทรายคาลุท ท่ีมีอากาศรอ้นท่ีสุดในโลก มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,097 คน ใน 1,010 ครอบครวั และตั้งอยู่ห่าง

จากเคอรม์านประมาณ 95 กม. 

 

 น าท่านไปชม หมู่บา้นสิรท์ (Sirch Village) ท่ีเป็นหมูบ่า้นหน่ึงในเมืองชาหด์าด 

เพ่ือชม ตน้ไมท่ี้มีอายุประมาณ1,300 ปี และส่วนใหญ่ของหมู่บา้นต่างๆเหล่าน้ี

จะมีการปลกูตน้อินทผลมัเพ่ือเอาผลิตผลกนัเป็นส่วนมาก และนอกจากน้ันก็ยงั

มีปราสาทโบราณ คือ ปราสาทชาฟี อาบทั และปราสาทโกดีซ และยงัเป็นท่ีพกั

ของกองคาราวานท่ีเดินทางไปมาคา้ขายกนั 

 

 น าท่านชม อ่างเก็บน ้าซาหด์าดและหอคอยดกัลม (Shahdad water storage 

and wind tower) ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน ้าหรืออาคารเก็บน ้าไวใ้ชใ้นบา้น และท่ี

สาธารณะ, คาราวานซาราย และในโรงเรียนสอนศาสนา อ่างเก็บน ้าซาหด์าด มี

ขนาดใหญ่มาก มีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 13 เมตร และสูงกว่า 25 เมตร มีรูปทรง

กลม มีโดมเป็นหลังคาดา้นบน ลอ้มรอบดว้ยหอคอยดักลม ซ่ึงมีหน้าท่ีท าให้
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อากาศเขา้ไปในอ่างเก็บน ้าเพ่ือใหน้ ้าเย็น โดยการหมุนเวียนอากาศภายใน 

เท่ียง น าท่านเขา้เช็คอินท่ี Eco camp และรบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายคาลุทส ์(Kaluts) ซ่ึงเป็นจุดท่ีรอ้นท่ีสุดในโลก ใน

หนา้รอ้นอุณหภมูิสงูสุดถึง 67 องศาเซลเซียส 

 

 น าท่านตะลุยแดนซาฟารี คาลุส์ ด้วยรถออฟโรด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศยามอาทิตยอ์สัดงของทอ้งทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ ทะเลทรายคารูซ

มีความยิ่งใหญ่มากดว้ยความยาว 145 ก.ม. ความกวา้ง 80 ก.ม. ถา้มาฤดู

หนาวหรือใบไมผ้ลิ อากาศจะดี แต่มาหน้ารอ้นอุณหภูมิกลางวนัจะพุ่งถึง 65 

องศา จะเป็นทะเลทรายท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะเห็นความงามของ

ปราสาททราย เกิดจากกระแสลมท่ีพัดมานานกว่า 1 ลา้นปี ในลักษณะท่่ี

แตกต่าง มองดดีูๆ  เหมือนยืนบนดาวองัคาร  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี SHAHDAD ECO CAMP หรอื VILLAGE HOUSE  ซาหด์าด 

วนัที่ 4 พฤหสั  25 เม.ย. 62 ซาหด์าด - มาฮาน – เคอรม์าน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้ป์ท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาฮาน (Mahan) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแควน้เคอรม์าน   

 น าท่านชม อนุสรณส์ถานของชาห ์เนมาโตลาห ์วาลี (Shah Nematolah Vali 

Shrine) ซ่ึงเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตรข์องเคอรม์าน ท่ีถูกสรา้งขึ้ นใหเ้ป็น

อนุสรณส์ถานของผูที้มีช่ือเสียงโด่งดงัในดา้นกวีนิพนธ ์ชาห ์เนมาโตลาห ์วาลีมี

ช่ือเสียง และเสียชีวิตในปี ค.ศ.1431 ซ่ึงท่านมีอายุมากกว่ารอ้ยปี และในปี 

ค.ศ. 1436 และในปี ค.ศ. 1601 ก็ไดม้ีการต่อเติมโดยกษัตริยอ์ับบาส ท่ี 1 

รวมทั้งมีการสรา้งโดมดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า เพ่ือใหเ้ป็นงานช้ินเอกของสถาปัตย 

กรรม อนุสรณส์ถานแห่งน้ีก็ไดถู้กสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแด่ท่าน และต่อมาก็ได้

กลายเป็นท่ีเคารพบชูาของผูท่ี้มาแสวงบุญ 

 

 จากน้ัน น าท่านชม สวนชาหเ์ดห ์มาฮาน (Shazdeh Mahan Garden) ซ่ึงเป็น

พระราชวงัและสวน ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของ Bagh e Shahzadeh  ซ่ึงถูกสรา้งใน

ราชวงศก์อจาร ์ในศตวรรษท่ี 19 เพ่ือใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริยอ์บั

ดุล ฮุสเซน ฟารม์นัฟารม์า และบริเวณสวนยงัมีน ้าพุท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคอรม์าน (Kerman)  

 อิสระใหท่้านช๊อปป้ิงท่ี ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) ซ่ึงมีสินคา้

มากมายทั้งของท่ีระลึก พรม และถัว่ต่างๆ        

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  PARS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เคอรม์าน 

วนัที่ 5 ศุกร ์ 26 เม.ย. 62 เคอรม์าน – ยาซด์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

 ท าท่านออกเดินทางสู่เมืองยาซ์ด ระยะทาง 400 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5 ช.ม. เมืองยาซด์  เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดัยาซ์ด ท่ีตั้งอยู่ทางใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีรแ์ละไดช่ื้อว่าเป็น ไข่มุกแห่ง

ทะเลทราย (The Pearl of Desert) เมืองยาซด ์(Yazd) ในสมยัดั้งเดิม

ประมาณ 3,000 ปี เคยเป็นส่วนหน่ึงของมีดีสดว้ย จนกระทัง่ในสมยัของอะคา

เมนิดส ์จากประวติัศาสตรก์ารปกครองท่ีผ่านมา มีการส่งกองก าลงัเขา้ยึดและ

ท าลายบา้นเมืองใหเ้สียหาย แต่เน่ืองจากเมืองยาซ์ดไดต้ั้งอยู่ไกลและมีส่ิงแวด 

ลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ จึงท าใหร้อดพน้จากความเสียหาย และไม่มีอนัตรายจาก

การโจมตีของขา้ศึก จึงท าใหเ้มืองยาซ์ดยังคงไวซ่ึ้งส่ิงท่ี เป็นศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวนัน้ี ในสมยัของอเล็กซานเดอรม์หาราช ไดเ้คยสรา้ง
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เป็นคุกส าหรบัขงันักโทษ (Alexander’s Prison) คนส าคญัของพวกเปอรเ์ซียไว ้
ท่ีน่ี และต่อมาภายหลังไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีคนอยู่อาศัยอย่างถาวร ตัวเมือง

และส่ิงก่อสรา้งท่ีเหมาะส าหรบัเป็นท่ีอยูอ่าศยัในทะเลทราย โดยมีการสรา้งหอ้ง

ใตดิ้นเพ่ือหลบลมรอ้นซ่ึงไดผ้ลดีและเหมาะสมกว่าใชเ้คร่ืองปรบัอากาศ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชม มัสยิด จาเม (Jame’s Mosque) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 

12 โดย กษัตริยข์องราชวงศ์ อลั อี บูเยห ์และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ้ นในปี ค.ศ.

1324-1365 และยงัมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ี

โดดเด่นในอิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของ

เปอรเ์ซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมาจนทุกวนัน้ี 

 

 น าท่านไปชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq 
Monument) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในบริเวณท่ีเป็นจตุัรสัอยู่กลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ นโดย
จาดิน อลั อาเมียร ์เช็คหแ์มก ในขณะท่ีท่านเป็นผูว้่าการของยาซ์ดในสมยัของ

ราชวงศตี์มรู ์สถานท่ีแห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซ่ึง

มีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดท่ีมี ช่ือเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม 

นอกจากน้ันยงัมีท่ีพกัของคนเดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็น

ส าหรบัด่ืม เมื่อเวลาพลบค า่ก็จะมีแสงสีสม้ท่ีสวยงามท่ีออกมาจากส่วนโคง้ขา้ง

ในมสัยิด ซ่ึงท าใหเ้ป็นภาพท่ีน่าต่ืนเตน้     

 

 น าท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ท่ีตั้งอยู่ใกลท้ะเลทราย 
และภเูขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอรเ์ซียโบราณนับถือ

พระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเช่ือว่าคนท่ีตาย

ไปแลว้ไม่ควรท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี เพ่ือใหพ้ระท าพิธี 

และน าศพน้ันไปยังหอคอยเพ่ือใหน้กแรง้ไดจิ้กกินเน้ือจนเหลือแต่กระดูกท่ี

สะอาด แลว้จึงน าไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้   

 

 อิสระใหท่้านชอ๊ปป้ิงท่ี ตลาดพ้ืนเมือง (Yazd Bazaar)  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี   MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ยาซด์ 
วนัที่ 6 เสาร ์ 27 เม.ย. 62 ยาซด์ – อีสฟาฮาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจงัหวดัฯ ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตก ระยะทางห่างประมาณ 280 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.  
 
อีสฟาฮาน เป็นเมืองท่ีมัง่คัง่ดา้นศูนยก์ลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม ศูนยก์ลาง

ของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้น

สงูสุดในเกือบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซีย การประดิษฐ์อกัษรภาพ

อิสลามอนัแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ัน น าท่านไปชม จตัุรัสอิหม่าม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่น

กว่าตารางเมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 

510 เมตร ซ่ึงมีสถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง

จัตุรัสแห่งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีส าคัญในดา้นกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล 

นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   

 

 ชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของ

กษัตริย ์ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพ่ิมเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้น
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ไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน 

พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีประทับและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุด

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี   

 ชม มสัยดิชีคห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสรา้งโดยชาห ์ 
อับบาสท่ี 1 เช่นเดียวกันซ่ึงจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่าน้ัน 

โดยเฉพาะตวัโดมซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ    

 

 ชม มสัยดิอิหม่าม(Imam Mosque) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่ง  
หน่ึงของโลกถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 

โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ท่ีมีความสูงประมาณ 

40 เมตร  ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซ้ือของฝากต่างๆท่ีบริเวณ

จตุรสัแห่งน้ี 

 

 อิสระใหท่้านไดช้อ๊ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดบารซ์าร ์บริเวณอิหมา่มสแควร ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พกัท่ี ALI QAPU HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อีสฟาฮาน 

วนัที่ 7 อาทิตย ์ 28 เม.ย. 62 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห-์คาชาน-เตหะราน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาชาน (Kashan) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ

อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามและอุดมสมบรูณ ์ 
ระหว่างทาง ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ หมู่บา้นแอบยาเนห ์(Abyaneh 
Village) ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งอยู่
บนเนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใชอิ้ฐดินดิบเป็น

วสัดุในการสรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16-18 

เมื่อสมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซ่ึงต่อมาไดร้บัเอาศาสนา

อิสลามเขา้มา และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามใน

ทะเลทราย หรือท่ีเรียกว่า โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พนัธุ์

ดอกไมต่้างๆ 

 

 น าท่านไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีอยู่ติดกบัท่ีราบเชิงเขา
ซาโกรซ ถูกสรา้งขึ้ นในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบใหเ้ป็น

สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน ้ าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติซ่ึงมีความดันจากน ้าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลังน ้าท่ีไหลไปตามท่อ

ต่างๆ และไหลไปหล่อเล้ียงตน้ไมต่้างๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอนัสวยงาม

ท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ชั้นส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้าและอบไอ

น ้า 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั กรุงเตหะราน ซ่ึงอยู่ห่างประมาณ 

200 กม. 

 

ค า่ น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินโคไมน่ี เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 
รบัประทานอาหารค า่ ระหวา่งทาง (อาหารกล่อง/แซนดว์ิช) 

 

22.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051   

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่ 8 จนัทร ์ 29 เม.ย. 62 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ 
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
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*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ  

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไมม่ีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียม
ไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุด
สุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน :  ราคาน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทาง 15 คนข้ึนไป 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 

          49,900.-          

      

            6,500.-          

 

 

 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตัว๋

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

ค่าทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนกังานบริการ ท่านละ 48 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 

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

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

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

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวี ซ่าท่ียื่นและตั ๋ว
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 เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50% 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2 ใบ 
3. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข ้าเมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี

นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้

เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ท่าน 
 การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่

วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


