
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

เปิดเส้นทางสู่ต้นอารยธรรมอาณาจกัรเปอรเ์ซียโดยสายการมาฮานแอร ์มีบินภายในจากเตหะรานสู่เมืองชีราซ 
 

นําท่านสัมผสักบัอีกหนึงเส้นทางสวยทีสุดในโลกตะวนัออก นําท่านสัมผสัเส้นทางแสนพิเศษทีจะนําท่านพบกับ 

ดินแดนแห่งอารยธรรมของเปอรเ์ซีย ท่องเทียวชมความสวยงามของดินแดนทีได้ชือว่าเปอรเ์ซีย ซึงเป็นอารยธรรม

เก่าแก่ของโลก สมัผสักบัเมืองหลวงเตหะรานทีสวยงามเป็นอนัดบัหนึง และเมืองต่างๆ 
เตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิรา่น ตงัอยู่ทางทศิใตข้องเทอืกเขาอลับอรช์ อยู่สูงจากระดบันําทะเลประมาณ ,  เมตร 

เป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย การคมนาคม เศรษฐกจิ และการธนาคาร ซงึมเีครอืขา่ยการตดิต่อกบัตา่งประเทศทวัโลก 
ชีราซ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงว่าเป็นเมอืงแห่งกว ีวรรณกรรม ไวน์และดอกไม ้เป็นสถานทเีกดิของกว ี
อิสฟาฮาน เมอืงทสีวยทสีดุของประเทศอหิรา่นและเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทขีนึชอืทสีุดและเป็นเมอืงแห่งอารยะธรรมเปอรเ์ซยียุคท ี  
อะบียาเนห ์ หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณทมีีอายุร่วม ,  ปี ตงัอยู่ในหุบเขาคาร์คาสระดบัความสูง ,  เมตร 

ตอนกลางของเทอืกเขาซาโกรส 
คาชาน เมอืงทมีชีอืเสียงในด้านการทําพรม และผา้ไหม นอกจากนันยงัมีผลติภณัฑท์ไีด้รบัความนิยมมาก คอื นํากุหลาบ              

ซงึผลติจากสวนกุหลาบทมีชีอืเสยีงสาํหรบัส่งขายเป็นสนิคา้ออก 
 

วนัแรก                                               กรงุเทพฯ 

.  น.     คณะเดินทางพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชนั  ประตทูางเข้าหมายเลข  เคาน์เตอร ์ S สายการ 

                   บินมาฮานแอร ์พบจ้าหน้าทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการเชค็อินให้กบัท่าน  

.  น.      ออกเดินทางสู่กรงุเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร ์



  
 
 
 
 
                    เทียวบินที  W5050 BKK-IKA 22.35-02.45+  (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชวัโมง) สู่กรงุเตหะราน  

 
 

วนัทีสอง                      เตหะราน -พิพิธภณัฑข์องพระราชวงั -หอคอยแห่งอิสระภาพ                          เช้า-กลางวนั-เยน็ 

02.45 น.     เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิหิม่ามโคมยันี Imam Khomeini International Airport  

                ทางใตข้องกรงุเตหะราน ประเทศอหิร่าน ห่างจากกรุงเตหะรานประมาณ  กโิลเมตร  

                (สุภาพสตรกีรณุาคลุมผมใหเ้รยีบรอ้ยก่อนลงจากเครอืง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

     นําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมระดบั * ดาว  Tehran หรอืระดบัเทยีบเทา่  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ  

จากนนันาํท่านชม พิพิธภณัฑข์องพระราชวงั Saad Abbad  Palace ใน สถานทีแห่งนี ประกอบไปดว้ย 

พระราชวงัถึง  แห่งดว้ยกนั มีเนือทีกวา้งใหญ่ประมาณ  เฮกเตอร์ ประกอบไปดว้ยตาํหนกัต่างๆ ทีมี 

ความสวยงาม ชมพิพิธภณัฑข์องพระราชวงั หรือ กรีน แอนด ์ไวท ์พาเลซ ใน อดีตเป็ นพระราชวงัของ 

กษตัริยช์าร์ ปาห์ลาวี กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย ชม พระราชวงัเขียว Green Palace  สร้างในปี ค.ศ.  เกบ็ 

รวบรวมงานแกะสลกัฝาผนงัและงานแกว้กระจกทีมีฝี มือเยียมยอด อีกทงัเครืองประดบัและพรม ชนิด 

ต่าง ๆ ภาพจิตรกรรม งานประติมากรรม และเครืองเฟอร์นิเจอร์ อยา่งเช่น นาฬิกาชนิดต่าง ๆ ฐานเชิง 

เทียน และแจกนัทีทาํดว้ยทองบรอนซ์ อีกทงัเครืองใชไ้มส้อยในสมยัพระเจา้หลุยส์ที  ซึงสร้างดว้ย 

สถาปัตยกรรม แบบยุโรป โดยใชหิ้นอ่อนสีเขียว และภายในประดบัดว้ยสถาปัตยกรรมกระจกทีงดงาม 

ตระการตาอย่างยิง และพระราชวงัหลวง White Palace ซึงเป็น ทีประทบัและเป็นทีเกบ็สะสมของ 

มากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซีย ที มีชือเสียง เครืองประดบัต่าง ๆ และเครืองปันดินเผา 

เทียง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนนันาํท่านแวะถ่ายรูปกบัแลน์มาร์คสาํหรับแห่งเมืองเตหะราน Azadi Tower หอคอยทีสร้างเสร็จเมือ ปี 

ค.ค  เพือเป็นทีเฉลิมฉลองครบรอบ  ปีของจกัรวรรดิเปอร์เซีย ประกาศถึงความเป็นอิสระภาพ

และความสงบสุขจากการปฏิวติั  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัราคารท้องถิน 

                จากนนันําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมระดบั * ดาว  Tehran หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

วนัทีสาม                                 อิสฟาฮาน-อะบียาเนห-์คาชาน                                                         เช้า-กลางวนั-คาํ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม  

จากนนันําท่านเทยีวชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติของอิหร่าน National Museum of Iran ซงึเปิดมาแลว้กว่า 

70 ปี ซึงไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ทีใหญ่ทีสุดทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศเท่านัน                   

แต่ยงัเป็นหนึงในพพิธิภณัฑ์ทมีชีอืเสยีงมาก ทสีุดในโลกมโีบราณวตัถุหลายยุคหลายสมยัจดัแสดงไว้ทนีีมากกว่า 

300,000 ชนิ จากนนันําท่านเทยีวชมพระราชวงัโกเลสตาน Golestan Palace ซงึในช่วงเวลาหนึงหลงัการปฏวิตั ิ

โดยอหิม่ามโคมยันี พระราชวงัแห่งนีก็ตกอยู่ในสภาพยําแย่ ถูกปล่อยทงิรา้งอย่างน่าอปัยศอดสูเช่นเดยีวกบัวงัอนืๆ 

เพงิจะมกีารบรูณะเมอืเรมิเปิดประเทศอกีครงัหนึงราวๆ ห้าปีทผี่านมา อย่างไรกต็ามวงัแห่งนีก็ยงัคงความงดงามใน

การตกแตง่ภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหลยีมแบบเพชรทสีุดอลงัการ และการตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบอืงเคลอืบทมีี

สสีนัและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศลิปะยุคกอญรั ทงัหมดทเีกิดขนึมาได้ในทุกตารางนิวของ

พระราชวงัแห่งนีก็ด้วยพระปรชีาของกษตัรยิอ์งค์หนึงของราชวงศ์กอญรัคอื Nasser Al-Din Shah (1848-1896) 

โปรดใหส้รา้งและตกแต่งขนึตามแบบยุโรป  

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน 

บ่าย             นําท่านเทยีวชม พิพิธภณัฑอ์ญัมณี Jewelry Museum ซงึตงัอยู่ในห้องนิรภยัของธนาคารกลางแห่งชาตอิหิร่าน 

กลางกรุงเตหะราน ทนีีไดเ้กบ็รวบรวมอญัมณีจากทุกยุคทุกสมยัของกษตัรยิ์ทุกราชวงศ ์ทเีคยปกครอง อาณาจกัร

เปอรเ์ชยี (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทงักลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบนั ทมีจีํานวนมากมายสุดอลงัการ

ทสีุดในโลก คนส่วนใหญ่มกัใฝ่ฝันทจีะไดม้าชมเพชรสชีมพูทมีีขนาดใหญ่ทสีุดในโลก นําหนักถงึ  กะรตั และ

บลัลงัก์นกยูงอนัลอืชือในพิพธิภณัฑ์อญัมณีแห่งนียงัมสีมบตัิ มคี่าอีกมากมายทไีด้จดัแสดงใว้ให้ผูม้าเยอืนได้ชม   

อิสระช็อปปิง ตลาด Grand Bazaar แกรนด์บาซาร์ ตลาดนดัประกอบดว้ยตรอกซอกซอยทีมีเขาวงกตกว่า  

กิโลเมตรและแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆในการจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ ทุกสิงทุกอยา่ง 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัราคารท้องถิน 

                จากนนันําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมระดบั * ดาว  Tehran หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 



  
 
 
 
 

วนัทีสี                                                     ชีราซ-อิสฟาฮาน                                                 เช้า-กลางวนั-คาํ 

เช้า  รบัอาหารเช้า (กล่อง) – เชค็เอ้าทจ์ากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบิน Mehrabad Airport  

..........น. ออกเดนิทางสู่เมอืงชรีาซ โดยสายการบนิภายในประเทศ  

..........น. ถงึสนามบนิชีราช นําท่านชม มสัยิดสีชมพ ูNasir-Olmolk ซึงเป็นมสัยิดทสีวยงามแปลกตาประดบัตกแต่ง

ดว้ยกระเบอืงโทนสแีดง ชมพ ูเหลอืงเป็นสหีลกัและมเีพยีงแห่งเดยีวเท่านันในประเทศอหิร่านทใีชส้โีทนนี ความ

สวยของมสัยิดแห่งนีถงึขนาดได้รบัคดัเลือกให้เป็นภาพหน้าปกหนังสอือิหร่านตอน”ย้อนรอยอารยนั” ของ

นักเขยีนนามเชนทร ์ ชนะการณ์มาแลว้ จากนันเดนิทางสู่พระราชวงัโบราณเปอรซี์โปลิส Persepolis ซงึอยู่

ทางด้านเหนือของเมอืงชรีาซขนึไปประมาณ  ชวัโมง พระราชวงัแห่งนีถูกสร้างขนึเป็นแห่งทสีองนับตงัแต่

สถาปนาอาณาจกัรเปอรเ์ซยีขนึเมอืปี  ก่อนครสิตศกัราช (พระราชวงัแห่งแรกคอืพระราชวงัพาซากาดสรา้ง

โดยกษตัรยิไ์ซรสัมหาราช) สําหรบัพระราชวงัทเีปอรซ์โีปลสินี เรมิสรา้งโดยกษตัรยิด์ารอิุสมหาราชในปี  ก่อ

นครสิตศกัราช  หลงัจากนันก็มีการก่อสร้างเพมิเตมิอย่างต่อเนืองในอีก  รชักาลต่อมา แต่ก็ยงัไม่เคยเสรจ็

สมบูรณ์ จนกระทงัมาถูกยึดครองและเผาทําลายอย่างย่อยยบัโดยกองทพัของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่ง

อาณาจกัรกรซีในปี ก่อนครสิตศกัราช  แต่กระนนักต็าม พระราชวงัแห่งนีก็ยงัคงไวซ้ึงเกียรตศิกัดอินัยงิใหญ่

ตลอดกาลทงัความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการทางดา้นสถาปัตยกรรม  ดงันัน เวลา  

ชวัโมงของการเทยีวชมพระราชวงัเปอรซ์โีปลสิแห่งนี  จงึเป็น  ชวัโมงทคีละเคลา้ไปด้วยความระทกึใจ ความ

ประหลาดใจและความประทบัใจอย่างไม่รูล้มื 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน 

บ่าย จากนนันําท่านแวะชมสถานทสีาํคญัอกีแห่งหนึงทมีคีวามเกยีวเนืองกบัพระราชวงัเปอรซ์โีปลสิ   นครหลงัความ

ตาย นัค-เช รอสตมั Naqsh-e rostam หรอืทนีกัเขยีนคนหนึงซงึเคยตะลุยอหิรา่นมานักต่อนักแลว้บญัญตัคิาํ

ในภาษาไทยว่า สุสานสีกษัตริย์ นันเอง ทีนีเป็นสุสานของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์อะคามนิิดทเีคย

ปกครองอาณาจกัรเปอรเ์ซยีและเคยประทบัทพีระราชวงัปอรซ์โีปลสิมาก่อนทจีะสวรรคต  แต่ด้วยความเชอืตาม

หลกัคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรท์วี่า หลงัจากสนิชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแล้วชวีิตก็ยงัคงดําเนิน

ต่อไป เพยีงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึงในอีกมิติหนึงเท่านนั  ดงันันจึงต้องสรา้งสุสานแห่งนีให้มีความยงิใหญ่

อลงัการเช่นเดยีวกบัพระราชวงัทกีษตัรยิเ์หล่านนัเคยประทบัมาก่อน และทไีม่ธรรมดากค็อื  เป็นสุสานทขีุดเจาะ

เขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหน้าผาหนิซงึอยู่สูงจากพนืถงึ 20 เมตรและยงัมกีารแกะสลกัหนิส่วนหน้าของสุสาน

ให้มคีวามงดงามอีกด้วย จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮาน ซึงเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร

เปอร์เซียแห่งยุคศตวรรษท ี17-18 ทมีคีวามรุ่งเรอืงสูงสุดอีกครงัหนึงมคีวามมนัคงเป็นปึกแผ่นภายใต้การ

ปกครองของราชวงศซ์าฟาวดิซงึเป็นชาวเปอรเ์ซยีแท ้ 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํภายในโรงแรมทีพกั 

  จากนนันําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมระดบั * ดาว  Isfahan หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 



  
 
 
 
 

วนัทีห้า                                              อิสฟาฮาน                                                                      เช้า-กลางวนั-คาํ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม – เชค็เอ้าท ์

จากนันนําท่านชมเมอืงอสิฟาฮาน (กรุณาเตรยีมของใชส้่วนตวัใหค้รบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารบัอีก

ครงัเวลาประมาณ .  น.) นําท่านชมเมอืงอิสฟาฮาน เมอืงทมีอีายุเก่าแก่ร่วม ,  ปี ตงัแต่ยุคราชวงศ ์          

ซสัซาเนียนและเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ซียระหว่างปี ค.ศ. -  ซงึกบัสมยัราชวงศซ์า

ฟาวดิปกครอง อดตีเมอืงหลวงแห่งนีเคยรุ่งเรอืงสูงสุดในศตวรรษท ี -  จนไดร้บัสมญานามว่า Esfahan is 

haft of  the world และปัจจุบนันีเป็นเมอืงมรดกโลกโดยการขนึทะเบยีนขององคก์ารยูเนสโก ชมพระราชวงั             

เชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ตงัอยู่บนถนนอกีเส้นหนึงด้านหลงัพระราชวงัอะลคีาปปูระมาณ  

เมตร  สรา้งในปี  สมยัชาหอ์บับาสท ี  แลว้เสรจ็ในปี  สมยักษตัรยิช์หอ์บับาส ท ี   เพอืใชเ้ป็นสถานที

ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืงและงานสงัสรรคต่์างๆ  โดยเลยีนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามนิิด ซึงเป็นยุคแรก

ของเปอรเ์ซยี แต่ใชเ้สาคอลมัน์เป็นเสาไมแ้ทนหนิ มเีสาไมส้งูทโีถงดา้นหน้า  ตน้ ซงึทอดเงาลงไปบนผนืนําที

ใสนิงในสระซงึอยู่ด้านหน้าวงั  นับทงัต้นเสาจรงิและเงาทสีะท้อนอยู่ในผนืนําอีก  ต้น รวมเป็นเสา  ต้น  

ตามความหมายของชอืพระราชวงั  ในหอ้งโถงดา้นในของเชเฮลโซตุน มภีาพเขยีนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลาย

ภาพทมีชีอืเสยีงโดยฝีมอืของศลิปินประจํายุคซาฟาวดิ  ส่วนรอบๆ ตวัวงันันร่มรนืไปดว้ยแมกไมใ้หญ่น้อยทอียู่

รายรอบ  จงึถอืเป็นตน้แบบของสวนแบบเปอรเ์ซยีทสีวยงามอีกแห่งหนึง  ชมมสัยิดอิหม่าม Imam Mosque 

ตงัอยู่ปลายสุดทางดา้นทศิใตข้องจตุัรสัเป็นหนึงในมสัยดิทยีงิใหญ่และสวยงามทสีุดแหง่หนึงของโลก เรมิสรา้งใน

ปี  สมยักษตัรยิช์าหอ์บับาสท ี  และเสรจ็สมบูรณ์ในอกี  ปีต่อมา นอกจากขนาดทใีหญ่โตโอฬารแล้ว ยงั

เป็นมสัยดิทมีอีงค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์ทสีวยงามทสีุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะโดมประธานขนาด

มหมึา ทสีรา้งครอ่มกนัเป็นสองชนัขนานกนัตลอดทกุตารางนิว ซงึมผีลต่อการระบายอากาศและการกระจายของ

เสยีงผูนํ้าสวดใหแ้ผอ่อกไปจนได้ยนิอยา่งชดัเจนในทุกซอกทุกมุมของมสัยดิโดยไม่ตอ้งใชไ้มโครโฟน 

 



  
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน 

บ่าย นําท่านชม พระราชวงัอะลีคาป ูสรา้งขนึในตอนปลายศตวรรษท ี  เพอืเป็นทปีระทบัของกษตัรยิช์าหอ์บับาส

ท ี  ตงัอยู่ทางดา้นตะวนัตกของจตุัรสัอหิม่าม  เป็นอาคาร  ชนั ทใีชไ้มแ้ละอฐิเป็นวสัดุหลกัในการก่อสรา้งบน

ชนั  ของพระราชวงัสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่และมรีะเบยีงหนัหน้าเขา้หาจตัุรสัอิหม่ามสําหรบัพระมหากษตัรยิ ์ 

และพระราชวงศไ์วป้ระทบัทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบนักลายเป็นจุดชมววิและถ่ายภาพมุมสูงที

สวยงาม ซงึสามารถมองเหน็ทกุมุมและทุกอย่างทอียู่บนจตุัรสัไดอ้ย่างชดัเจน จากนนัเขา้ชมมสัยิดชีคล้อตฟุล

เลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซงึเป็นมสัยดิเฉพาะองคพ์ระมหากษตัรยิ์  และพระบรมวงศานุวงศเ์ท่านันที

จะเขา้มาทําการละหมาดได้  สรา้งโดยกษตัรยิช์าหอ์บับาสท ี  ระหว่างปี -   ขนึชอืว่าวจิิตรสวยงาม

ทสีุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยงิทโีดมประธานซงึอยู่ตรงกลางหอ้งโถงใหญ่   จากนันเดนิทางต่อ

เพอืเทยีวชม สะพานคาจ ูKhaju Bridge เป็นสะพานทสีรา้งขา้มสองฝังของแม่นําสาย เดรูด๊ โดยกษตัรยิ ์ซาห์

อบับาสท ี  แห่งราชวงศ ์ซาฟาวิด เมอืปี ค.ศ   เป็นสะพานทสีรา้งสองระดบั โครงสร้างตอนล่างเป็นหนิ 

ส่วนตอนบนเป็นอฐิ มพีลบัพลาทปีระทบัสําหรบัการเดสรจ็ประทบัชวัคราว ของพระมหากษตัรยิ ์ซงึอยู่กงึกลาง

บนชนัทสีองสะพานแห่งนีเมอืปี ค.ศ.  สะพานแห่งนียงัสรา้งเพอืกกัเก็บนําอกีดว้ยจากนนัพาท่านชมสะพาน

ชิโอ เชห์ Si-O Se Bridge หรอืทเีรยีกอีกชอืหนึงว่า Allahverdi Khan Bridge ตามชอืของผูอ้อกแบบก่อสรา้ง 

สะพานแห่งนีสรา้งในสมยักษตัย์ ซาหอ์บับาส ท ี1 ใชเ้วลาสรา้ง ระหว่างปี 1599-1602 ราวสะพานทงัสองขา้ง

สวยงามดว้ย การก่ออฐิเป้นชุม้จวัแหลม เรยีงกนัถงึ 33 ชุม้ ในเวลากลางคนื สะพานแห่งนีจะเปิดไฟ ทําใหดู้แล้ว

สวยงาม 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารท้องถิน 

  จากนนันําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมระดบั 4* ดาว  Isfahan หรอืระดบัเทยีบเทา่  



  
 
 
 
 

วนัทีหก                                 อิสฟาฮาน-อะบียาเนห-์คาชาน                                                         เช้า-กลางวนั-คาํ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม - เชค็เอ้าท ์

  จากนันนําท่านเดนิทาง หมู่บ้านอะบียาเนห์  Abyaneh Village หมู่บา้นแห่งนีอยู่ห่างจากเมอืงอสิฟาฮาน 

ประมาณ .  ชวัโมง แต่ยงัอยู่ในเขตจงัหวดัอิสฟาฮาน เมอืถึงแล้วให้ท่านได้ชืนชมความงามของหมู่บ้าน              

ซงึเชอืว่ามอีายุเก่าแก่ถงึ ,  ปีเศษ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามและมอีากาศเยน็สบายแมใ้นฤดูรอ้น

ชาวบ้านทนีีแต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใครและเชอืว่าเป็นชนชาตทิสีบืเชอืสายมาจากพวกอีลา

ไมท ์ในอาณาจกัรอแีลมซงึเก่าแก่ราวๆ ,  ปีมาแลว้ แต่ปัจจุบนัคนเหล่านีคอืชาวอิหร่านตามกฎหมายและ

นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชาวอิหร่านทวัไปพูดภาษาพืนเมืองฟาซีเช่นเดียวกับคนพืนราบโดยไม่

ผดิเพยีน จากนนัเดนิทางสู่ เมืองคาชาน ซงึอยู่ถดัไปทางตอนเหนือประมาณ .  ชวัโมง เมอืงคาชานเชอืกนั

ว่ามมีาตงัแต่ประมาณ ,  ปี ก่อนครสิตกาล ตวัเมอืงทเีราเหน็กนัในปัจจุบนันีสรา้งขนึใหม่ในศตวรรษที -  

สมยัทพีวกเซลจุกมอีํานาจปกครองเหนือ อาณาจกัร เปอรเ์ซยี (ปี - ) และเรมิมชีอืเสยีงทางดา้นการ

ทาํเครอืงปันดนิเผา กระเบอืงเคลอืบ และการทอผา้ ทอพรม นําทา่นแวะชม สวนฟิน (Fin Garden) ซงึเป็นสวน

ทอียู่ตดิกบัทรีาบเชงิเขาซาโกรซ เป็นสวนแบบเปอรเ์ซยี ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยนําทเีกิดจากแหล่งนํา

ธรรมชาตซิงึมคีวามดนัจากนําใตด้นิ สามารถใหม้กีําลงันําทไีหลไปตามทอ่ต่างๆ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารของโรงแรมในเมืองคาชาน 

บ่าย  นําท่านชม  คฤหาสน์เศรษฐีชือ Borujerdi Historical House ทีมีมาตงัแต่ยุคทีเมืองคาชานเคย

 รุ่งเรอืงบนเส้นทางการคา้ในอดตีสมยัราชวงศ์ซาฟาวดิปกครองเปอรเ์ซีย (ศตวรรษท ี - ) เป็นยุคการค้า

รุ่งเรอืงอย่างถงึขดีสุด และเมอืงคาชานกเ็ป็นหนึงในเมอืงศนูย์กลางการคา้แห่งยุคทมีคีวามสําคญัอีกเมอืงหนึง  

มพีอ่คา้วาณชิยท์เีป็นมหาเศรษฐมีากมาย คฤหาสน์เศรษฐหีลงันี กเ็ป็นหนึงในอกีหลายหลงัทเีป็นมรดกตกทอด

มาสู่คนยุคปัจจุบนัใหไ้ดย้อ้นรอยระลกึถงึ  

จากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport  

  อิสระรบัประทานอาหารคาํในสนามบินหลงัจากเชค็อิน 

.10 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพ โดยสายการบินไทย  เทียวบินที  W5051 IKA-BKK 21.10-07.25+ 

 



  
 
 
 
 

วนัทีเจด็/                                                         กรงุเทพฯ 

7.25 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
******************************************************************************************************************* 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบินหรือสภาพ

การจารจร หรือ เหตุจารจล หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิดทีมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทงันีเพือ

ประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ช่วงเวลาทีแนะนํา ต.ค. – พ.ย. ใบไมร่้วง อากาศเยน็ บรรยากาศสวยงามมากๆ 

 

การแต่งกาย **การแต่งกายผู้หญิงสวมเสือแขนยาวปิดถึงข้อมือตวัเสือยาวคลุมสะโพก นุ่งกางเกงขา

ยาวหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า และต้องมีผ้าคลุมหน้า , ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว                     

ซึงทงัชายและหญิงห้ามใส่รองเท้าแตะ**  

  

อตัราค่าเดินทาง  
 

ทวัรอิ์หร่าน  วนั  4 คืน (W50) 
ราคา/ท่าน/พกัคู่ 

(คณะ +  ) 

พกัเดียวจ่ายเพิม

ท่านละ  

-  ต.ค   ,  ,  

-  ธ.ค  ,  ,  
*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์นีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือของสมนาคุณ 

 
 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า  ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชําระ                     

มดัจาํ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัทีเพอืเป็นการยนืยนัราค 

 อตัราค่าเดินทางและตวัโดยสารนีเป็นอตัราราคาพิเศษ ไม่สามารถเลือนวนัเดินทางกลบัได้ ดงันันหากมีการออกตวั

โดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20-30 วนั ดงันันจึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสาร

สาํหรบัการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทงันีเพอืเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่า 
 
อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบินไป-กลบัโดยสายการบนิมาฮาน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ ชนัประหยดั และสายการบิน
ภายในประเทศ เสน้ทาง เตหะราน-ชรีาซ 

 คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นต่อหนึงหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทตี่าง ๆ,  คา่อาหารและเครอืงดมื, คา่รถรบัส่งระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 



  
 
 
 
 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 คา่ธรรมเนียมการยนืวซ่ีาอหิรา่น  

 คา่หวัหน้าทวัรไ์ทย  ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะ 
 

อตัรานีไมร่วมบริการ 

 คา่นําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรเ์ดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ,ค่าทิปพนักงานขบัรถและค่าทิปไกดท้์องถิน  

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก
กระเป่าจะตอ้งชําระค่าทปิตามทโีรงแรมนันๆ เรยีกเก็บ 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่านําดมื ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
หรอืคา่อาหารหรอืเครอืงดมืทไีม่ได้ระบไุวใ้นรายการ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทมีไิด้คาดคดิ เช่น การปรบัค่านํามนั, ค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรอืค่าบรกิารอนืทเีกยีวกบัวีซ่า หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 สาํหรบัราคานีบรษิทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเกบ็เพมิหรอืกรณีสายการบนิขนึอตัราค่านํามนัในภายหลงั 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภัยหรอืเหตุร้ายแรงในต่างประเทศทนีอกเหนือจากประกัน
อุบตัเิหตุททีางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7%  และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 
 

การชาํระเงิน  

หลงัคอนเฟรมิเดนิทางและจองตวักบัทางบรษิทัฯ ตอ้งทําการชําระมดัจํา 25,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สําหรบัการจองทวัร ์

โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนันทางบรษิทัฯ 

จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจาํทงัหมด 

 

การยกเลิก 

o หากมกีารยกเลิกจะต้องแจ้งทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทํางาน มฉิะนันบรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ           

มดัจําทงัหมด 

o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระค่ามดัจํา 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทสีถานทูต

เรยีกเกบ็ 

o หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้วและแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสารเครืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่า 

มดัจํา หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าทวัรท์งัหมด  

 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้



  
 
 
 
 
o บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนืองจากมีสงิผดิกฎหมายหรอืสิงของห้ามนําเข้า

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บรกิารจะเป็นผู้รบัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสูญหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกาํหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทตี้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํากว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วน            

ทเีกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบหุร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนใน

เรอืงการสบูบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทยีวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ

จําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดตลอดทงัปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที

สถานทเีขา้ชมนนัๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้ชม

ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านได้เขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า

เขา้ชมนนั ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั Supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทดีงักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เนืองจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากรายการทวัรเ์ป็นช่วงครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุด รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันันขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

เอกสารประกอบการทาํวีซ่าอิหรา่น 
 

***เนืองจากการยืนวีซ่าประเทศอิหร่านนนัต้องสแกนรปูถ่ายและพาสปอรต์ สแกนแบบสีและส่งขออนุญาตและ

รบัรหสัจากหน่วยงานรฐัในประเทศอิหร่าน ซึงระยะเวลาในการขออนุญาตนีมีระยะเวลาในการทําประมาณ               

-  วนั โดยหลงัจากได้รหสัจากหน่วยงานรฐัของประเทศของอิหร่านแล้ว ต้องนําเอกสารยืนวีซ่าฉบบัจริงยืน

กบัทางสถานทูตอิหร่านประจาํประเทศไทย ซึงสถานทูตจะ ใช้เวลาพิจารณาประมาณ -  วนัทาํการ (สถานทูต

หยุดวนัพฤหสัฯ,ศกุร,์เสารแ์ละอาทิตย)์ ดงันันควรเตรียมเอกสารล่วงหน้าประมาณ  เดือน*** 

.  รปูถา่ยหน้าตรง ขนาด   นิว   รปู พืนขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน  เดือน ) สแกนสีชดัเจนส่งทางอีเมลห์รือLine 

.  หนังสือเดินทางทีมีอายใุช้งานเหลือมากกว่า  เดือน สแกนสีชดัเจนส่งทางอีเมลห์รือLine 

(พร้อมกรอกรายละเอียดดงันี) 

1. ชอื-นามสกุล บดิา............................................................................................................................................ 

2. ชอื-นามสกุล มารดา......................................................................................................................................... 

3. ชอืสถานททีาํงาน / บรษิทั................................................................................................................................. 

ชอืสถานศกึษา / สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................... 

4. ทอียู่.................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์.......................................................      เบอรต์ดิต่อ.................................................................... 

ตําแหน่ง............................................................................................................................................................ 

5. เบอรม์อืถอื.......................................................................... อเีมล.......................................................................... 

6. กรณีสมรส สมรสกบั นาย / นาง......................................................................................................................... 

สญัชาต.ิ...................................................................... 
 

หมายเหตุ  รูปถ่ายและหน้าพาสปอร์ต (สแกนสีเท่านัน) ไม่รบัเอกสารทีส่งจากแฟ๊กซ์ หรือใช้กล้องมือถือถ่าย                     

ต้องสแกนจากเครืองสแกนเท่านัน 
 

 


