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ก ำหนดกำรเดินทำง

03 – 10 พฤษภำคม  2566 65,900.-
31 พฤษภำคม – 07 มิถุนำยน  2566 65,900.- 

16 – 23 มิถุนำยน  2566 59,900.-
26 กรกฎำคม – 02 สิงหำคม  2566 59,900.-

09 – 16 สิงหำคม 2566 59,900.- 

20 – 27 กนัยำยน 2566 59,900.- 

11 – 18 ตลุำคม 2566 65,900.- 

 

วนัที่หน่ึง  กรุงเทพฯ 

 

18:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอรส์ำยกำรบิน มำฮำนแอร ์ชั้น 4 แถว S ประต ู8 
 
21:30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเตหะรำน โดย สำยกำรบิน มำฮำนแอร ์เที่ยวบินที่ W5 050 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 
วนัที่สอง   เตหะรำน - ชีรำซ 

 

02:30 น. เดินทางถึง สนำมบินโคไมน่ี กรุงเตหะรำน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเมรำหบ์ดั  เพื่อข้ึนเครื่องไปเมืองชีราซ 
08:25 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยเที่ยวบินท่ี EP 3771 สายการบนิ Iran Aseman Airline 
09:50 น. เดินทางมาถึง สนำมบินเมืองชีรำซ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฟารส์ 

น าท่านเท่ียวชม เมืองชีรำซ เป็นเมืองท่ีมีประชากรเป็นอันดับท่ี 6 ของประเทศอิหร่าน และเป็นเมือง

หลกัของจงัหวดัฟอรส์ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ขายในภูมิภาค

มามากกวา่หน่ึงพนัป 

 

 

 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA W5 050 21.30 – 02.30 (+1) 
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) 

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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น าท่านไปชม สุเหร่ำสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
สุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคญัท่ีสุดของอิหร่านตอนใต ้เอกลกัษณ์ของสุเหร่าน้ี คือ ส่วนต่างๆจะถูก

ตกแต่งดว้ยกระเบื้ องสีชมพ ู กระจกสีต่างๆ ถูกสรา้งขึ้ นโดย มีรซ์า ฮาซาน อลี นาซีร ์อลัมอลค์ ในปี ค.ศ.
1876 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1887 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ชม สวนนำเรนเจสตำน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนท่ีสวยอีกแห่งของชีราช ซึ่งเคยเป็นท่ีพ านัก
ของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหน่ึงยงัมีการตกแต่งภายในและมีพิพิธภัณฑห์ุ่นขี้ ผ้ึงของบุคคลท่ีส าคัญ

ในอดีตของเปอรเ์ซีย 
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จากน้ันชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise)  สวนท่ีสวยงามราวกบัสวนสวรรค ์เป็น
สวนท่ีตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัและยืนตน้หลากหลายชนิด เป็นการจดัสวนแบบเปอรเ์ซียท่ีงดงามยิ่ง 

ภายในสวนยงัมีต าหนักเก่าของผูป้กครองเมืองชีราซ ราชวงศก์อจาร์(Qajars) สรา้งโดย ข่านโมฮมัหมดั 

น าท่านไปชม อนุสรณส์ถำนท่ำนฮำเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซมัซุดดิน มูฮัมหมดั 
ฮาเฟซ เป็นกวีเอกท่ีมีชื่อเสียง เกิดท่ีเมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเม่ือปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมี

ความสามารถในการแต่งบทกวีท่ีไดค้วามไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้ าง่ายๆขึ้ นมา

ใหเ้ป็นคติสอนคนใหเ้ป็นคนดี อนุสรณ์สถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสรา้งไดถู้กสรา้งขึ้ นมาเมื่อปี 

ค.ศ.1936-1938 เพื่อใหเ้ป็นท่ีร าลึกถึงคุณงามความดีของท่าน 
น าท่านไปถ่ายภาพดา้นนอก ป้อมคำริม ข่ำน (Karim Khan Fort) ท่ีคาริม ข่านไดส้ัง่ใหส้รา้งท่ีพัก
อาศัย และเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานขึ้ นท่ีใจกลางเมือง ท่ีพกัอาศัยน้ีถูกออกแบบมีลักษณะเหมือน

ป้อม มีพื้ นท่ีประมาณ 12,800 ตรม. มีก าแพงลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ภายในยงัตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้พื่อใหม้ี
ความร่มรื่น 

ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อของฝากท่ี ตลำดวำกิลบำซำร ์ (Vakil Bazaar) เป็นตลาด
บาซาร์ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาหซ์าเดห ์ซึ่งอย่ใกลก้ับมสัยิดวาคิล ภายในจะมีสินคา้หลากหลาย

อยา่งรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆมากมาย 
 
 
 
 
 

 
 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็นที่ภตัตำคำร 
พกัที่   BEYOLHARAMEYN  HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า   ชรีาซ 



5 
 

(มิถุนายน-กนัยายน)   
  CHAMRAN GRAND HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า    ชรีาซ 

(เมษายน-พฤษภาคม, ตุลาคม-ธนัวาคม)    
 

วนัที่สำม ชีรำซ – เปอรเ์ซโพลิส – ยำซด์ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม      บุฟเฟ่ต ์
น าท่านออกเดินไปยัง เมืองมำรพ์ดำสท์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 60 กม. เป็นท่ีตั้งของ นครเปอรเ์ซโพลิส (Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง 
และศูนยก์ลางท่ียิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเปอรเ์ซีย และไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 

ใหท้่านไดช้มโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัช

สมยัของดาริอุสท่ี 3 ซึ่งไดถู้กก่อสรา้งปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อม

ปราการและนครศูนยก์ลางท่ีประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรพัยส์มบติั ท่ีเก็บสิ่งของมีค่า

ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช 

บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม 

 

จากน้ัน น าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรอ์ีกแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นสุสานท่ีฝังศพของกษัตริย ์

4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลักบนผาหินและท่ี
ส าคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์  ซึ่งเคยปกครองนคร

เปอรเ์ซโพลิสมาก่อน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    



6 
 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองยำซด์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการกครองของจงัหวดัยาซด์ ท่ีตั้งอยู่

ทางใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีรแ์ละไดช้ื่อวา่เป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert) 
น าท่านไปชม มสัยิด จำเม (Jame’s Mosque) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษที่ 12โดย กษัตริยข์องราชวงศ ์
อลั อี บูเยห ์และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขึ้ นในปี ค.ศ. 1324 – 1365 และยงัมีเสามินาเรทค์ู่ของสุดเหร่าท่ีสูง

ท่ีสุด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีโดดเด่นของออิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของ 

เปอร์เซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกตกแต่งใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของ - เปอร์เซีย และสถานท่ี

แห่งน้ียงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมาจนทุกวนัน้ี 
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น าท่านไปชม อนุสรณ์ อำเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Monumemt) ซึ่งถูกก่อสร้างขึ้ นใน
บริเวณท่ีเป็นจตุัรัสอยู่กลางเมือง ถูกสรา้งขึ้ นโดยจาดิน อัล อาเมียร์ เช็คหแ์มก ในขณะท่ีท่านเป็นผูว้่า

การของยาซด์ในสมยัของราชวงศตี์มูร ์สถานท่ีแห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซึ่ง

มีน ้าพุอยูต่รงกลาง และยงัมีมสัยิดที่มีชื่อเสียงเดียวกนัถูกสรา้งอยา่งสวยงามนอกจากน้ันยงัมีท่ีพกัของคน

เดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็นส าหรบัด่ืม เมื่อเวลาพลบค า่ก็จะมีแสงสีสม้ท่ีสวยงามท่ี

ออกมาจากส่วนโคง้ขา้งในมสัยิด ซึ่งท าใหเ้ป็นภาพที่น่าต่ืนเตน้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็นที่ภตัตำคำร 
พกัที่  MOSHIR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า    ยาซด์ 
  (มิถุนายน-กนัยายน)  
  MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า   ยาซด์ 

  (เมษายน-พฤษภาคม, ตุลาคม-ธนัวาคม)  

 

วนัที่สี่ ยำซด์ - เมยบ์อด - อิสฟำฮำน 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม              บุฟเฟ่ต ์

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเมยบ์อด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 50 กม. เมืองน้ีตั้งใน
ทะเลทรายทางดา้นตะวนัตกของยาซด์ เป็นเมืองโบราณท่ีนับยอ้นหลงัไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและ

เป็นท่ีตั้งของสิ่งก่อสรา้งสวยงาม 

น าท่านไปชม วิหำรของลทัธิบูชำไฟ ( Zoroastrian Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอรซ์ึ่งในอดีต
ไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาติ ก่อนท่ีศาสนาอิสลามจะเขา้มา ในวิหารจะมีกระถางไฟติดลุกโชนอยู่

ตลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกนัท่ีในวิหารแห่งน้ี 

 
น าท่านไปชม หอคอยแห่งควำมเงียบ (Silent Tower) ท่ีตั้งอยูใ่กลท้ะเลทรายและภูเขาทางดา้นใตข้อง
เมืองยาซด์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอรเ์ซียโบราณนับถือพระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน 

เพราะมีความเชื่อว่าคนท่ีตายไปแลว้ไม่ควรท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี เพื่อใหพ้ระท า

พิธีและน าศพน้ันไปยงัหอคอยเพื่อมหน้กอีแรง้ไดจ้ิกกินเน้ือจนเหลือแต่กระดูกท่ีสะอาด แลว้จึงน าไปฝัง

หรือเก็บใส่ในสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้
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จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอิสฟำฮำน (Isfahan) ท่ีเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ
ปกครองของจงัหวดัฯ ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทางห่างประมาณ 130 กม. 
 
แวะชม ปรำสำทนำรินจ ์(Narinj Castle) ซึ่งถูกสรา้งดว้ยกอ้นหินท่ีท าจากดินเหนียวใหเ้ป็นปราสาท ตวั
ปราสาทถูกสรา้งขึ้ นมาคาดวา่ประมาณ 2000 ปีมาซึ่งจะเหมือนกบักอ้นหินในยุคของราชวงศเ์มเดส อะ

คาเมนิดและซสัซานิดตวัปราสาทสูงขึ้ นจากพื้ นดินประมาณ 40 เมตร ดา้นบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่ดา้น 

ตามริมก าแพงถูกสรา้งใหเ้ป็นทางเดินโดยมีขั้นบนัไดส าหรบัขึ้ นลงไปยงัดา้นล่างท่ีท าเป็นหอ้งมีลักษณะ

คลา้ยกบัท่ีคุมขงันักโทษ 
 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านไปชม สะพำนคำจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ีไม่เคยพบเห็นในท่ีใดมา
ก่อน ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห ์อับบาสท่ี 2 ท่ีมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 

132 เมตร เพื่อส าหรบัขา้มแม่น ้าซายนัเดห ์ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเขื่อนดว้ย 
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จากน้ันน าท่านไปชม สะพำนอลัลำหเ์วอรด์ี ข่ำน หรือมีชื่อเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ซีโอ เซโปล (Sio 
Sepol) เป็นสะพานท่ีถูกสรา้งในสมยักษัตริยช์าห ์อบับาสท่ี 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี 
ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสรา้งใหเ้ป็นสะพานท่ีมีความสวยงามส าหรบัขา้มแม่น ้าซายนัเดห ์มีความกวา้ง 14 

เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินท่ี

สวยงามและฐานดา้นล่างถูกสรา้งเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็นที่ภตัตำคำร 
พกัที่  PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า    อิสฟาฮาน 

(มิถุนายน-กนัยายน)  
ABBASI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า      อิสฟาฮาน 

  (เมษายน-พฤษภาคม, ตุลาคม-ธนัวาคม)  
วนัที่หำ้ อิสฟำฮำน 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม      บุฟเฟ่ต ์
น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอิสฟำฮำน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่ดา้นศูนยก์ลางการ
คา้ขาย อุตสาหกรรม ศูนยก์ลางของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ 

จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซีย การประดิษฐอ์กัษรภาพอิสลามอนัแสน

วิจิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย 
จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั ชุมชนของชำวอำรเ์มเนียน ชมความสวยงามของ วิหำรแวงค ์
(Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนท่ีนับถือศาสนาคริสต ์ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1655 ใน
รูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอรเ์ซีย 

น าท่านไปชม พระรำชวงัเชเหล โชตนุ (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 เสา ซึ่งความจริงแลว้มี
เสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระน ้าหน้าวงัจะเป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งขึ้ น
ในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห ์บาไฮ พื้ นท่ีของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหน้ามีสระ
น ้ามีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตวัพระราชวงั 2 ชั้นสูง 15 เมตร มีการแกะสลกั
ลวดลายประตูหน้าต่างท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท่ี้เขียวชอุ่มเพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของ

กษัตริยแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นท่ีตอ้นรบัพระราชอาคนัตุกะ ซึ่งต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษัตริยช์าห ์

อบับาส ที่ 2 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จากน้ัน น าท่านไปชม จตัรุสัอิหม่ำม (Imam Square) ซึ่งมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่นกวา่ตาราง

เมตร ที่มีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อำลี อคั
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บำร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งจตุัรสัแห่งน้ี เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีส าคญัในดา้นกิจการทหาร

และเล่นกีฬาโปโล นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้บัการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม พระรำชวงัอำลี คำปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในสมยัของกษัตริย ์ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมี

การสรา้งเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือ

จิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีประทบัและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุด

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30 เมตร และมีเสามินาเรทท่ี์มีความสูงประมาณ 40 เมตร  ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซื้ อ

ของฝากต่างๆท่ีบริเวณจตุรสัแห่งน้ี 

ชม มสัยิดชีคห ์ลอทฟอลลำห ์( Sheikh Lotfollah Mosque ) ซึ่งสรา้งโดยชาห ์อบับาสท่ี 1 
เช่นเดียวกนัซึ่งจะใชเ้ป็นมสัยิดส่วนพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่าน้ัน โดยเฉพาะตวัโดมซึ่งถือไดว้า่งดงามท่ีสุด

ในประเทศ 
 

อิสระใหท้่านไดช้๊อปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองท่ีตลาดบารซ์าร ์บริเวณอิหม่ามสแควร์ 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็นที่ภตัตำคำร 
พกัที่  PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า    อิสฟาฮาน 
  (มิถุนายน-กนัยายน) 
  ABBASI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า      อิสฟาฮาน 

  (เมษายน-พฤษภาคม, ตุลาคม-ธนัวาคม)  
วนัที่หก อีสฟาฮาน – แอบยาเนห์ - คาชาน - เตหะราน 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม      บุฟเฟ่ต ์
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคำซำน (Kashan) ซึ่งตั้งอยูท่างดา้นเหนือของ อีสฟาฮาน ประมาณ 
200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ ์ระหวา่งทาง ใหท้่านไดช้มความสวยงามของ 

หมู่บำ้นแอบยำเนห ์(Abyaneh Village) ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูก
สรา้งอยู ่บนเนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใชอ้ิฐดินดิบเป็น วสัดุในการ

สรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 เมื่อสมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือ

ศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึ่งต่อมาไดร้บัเอาศาสนา อิสลามเขา้มา และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกในปีค.ศ. 2007 
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เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคำชำน ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามในทะเลทรายหรือ ท่ีเรียกวา่ 

โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณแ์ละเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พนัธุ์ดอกไมต้่างๆ 
น าท่านไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนท่ีอยูติ่ดกบัท่ีราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสรา้งขึ้ นใน
ราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบใหเ้ป็นสวนแบบเปอรเ์ซีย ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ย

น ้าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้าธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน ้าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลงัน ้าท่ีไหลไปตามท่อ

ต่างๆ และไหลไปหล่อเล้ียงตน้ไมต้่างๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอนัสวยงามท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ชั้น

ส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้าและอบไอน ้า 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัพโ์บรุเจอดิ (Borujerdi Historical House) ถูกสรา้งในปี ค.ศ.1857  โดย 
Ustad Ali Maryam โดยจุดเด่นของท่ีน่ึคือสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เตหะรำน 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็นที่ภตัตำคำร 
พกัที่  FERDOWSI HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า    เตหะราน 
  (มิถุนายน-กนัยายน)  
  ESPINAS INTERNATIONAL HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า  เตหะราน 

  (เมษายน-พฤษถาคม, ตุลาคม-ธนัวามคม)  
วนัที่เจ็ด เตหะรำน - กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม      บุฟเฟ่ต ์
น าท่านไปชม พระรำชวงัโกเลสตำน (Golestan Palace) หรือพระราชวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ี
สรา้งอยูก่ลางเมือง เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีเก่าประมาณ 400 กวา่ปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร 

ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ราชวงศซ์าฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าสพ์ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริยค์าริม ข่าน 

ซานด ์และกษัตริยอ์ะกา โมฮมัต์ข่าน กอจาร ์ซึ่งไดเ้ลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมให้

เป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึงทุกวนัน้ี 
น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติ (National Museum) ท่ีมีชื่อเสียงซึ่งไดเ้ก็บสะสมสิ่งของ
เครื่องใชต้่างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนัไวท่ี้น่ี และท่ีส าคญัที่สุดสิ่งของเครื่องใชใ้น

ราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไปถึง 2,600 ปี พรอ้มกนัน้ันยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรเปอรเ์ซียในอดีตอีกดว้ย 
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บ่ำย  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
 

น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑพ์รม (Carpet Museum of Iran)ซึ่งมีการจดัแสดงพรมขนาดใหญ่ และวตัถุ
โบราณท่ีมีคุณค่าและน่าสนใจ ท่านจะไดช้มลวดลายบนพรม และไดท้ าความรูจ้กักบัวฒันธรรมท่ีสื่อ

ออกมาจากพรม นอกจากน้ีพรมอิหร่านเป็นสิ่งท่ีรูจ้กักนัทัว่โลกและมีราคาสูง 
น าท่านเยี่ยมชมสะพำนตำเบียด (Tabiat bridge) เป็นสะพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงเตหะราน จะเป็น
สะพานเชื่อมต่อสองสวนสาธารณะ คือ Taleghani Park และ Abo-Atash Park และนอกจากน้ันยงัไดร้บั
รางวลัจากการแข่งขนัดา้นสถาปัตยกรรมระดบัโลกในนิวยอรก์  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสนามบินโค

ไมน่ี เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ สนำมบิน 
21.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051   

วนัที่แปด กรุงเทพฯ 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

ค ำแนะน ำ : “สุภำพสตรี” กรุณาเตรียมเสื้ อแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเสื้ อแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเครื่องบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียม
ไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหล่ียมผืนผา้หรือสี่เหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภำพบุรุษ” ใส่ชุด
สุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 
 

*** รำคำ และโปรแกรมทัวรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /กำร
เปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน กรณีสภำวะทำงอำกำศเปลี่ยนแปลง เกิดเหตกุำรณท์ำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติที่ไม่สำมำรถ

ควบคุมได ้ผูเ้ดินทำงจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึน ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน :  รำคำน้ีส ำหรบัผูเ้ดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว (หอ้งละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ  

(มิถุนำยน-กนัยำยน)  

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว (หอ้งละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ  

(เมษำยน-พฤษภำคม, ตุลำคม-ธนัวำคม) 

➢ ในกรณีที่ท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 

(มิถุนำยน-กนัยำยน) 

➢ ในกรณีที่ท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 

(เมษำยน-พฤษภำคม, ตุลำคม-ธนัวำคม) 
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65,900.- 
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การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน (เพื่อเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

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 : 
  ค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนักงำนบริกำร ท่ำนละ 56 ดอลลำร ์ตลอดกำรเดินทำง 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทัวรค์นไทย วันละ USD 3 /ท่ำน/วัน รวมเป็น 24 ดอลลำร ์ตลอดทริป หรือ
ข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจของท่ำน 

 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) 
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การยกเลิก 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 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 % 

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 และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

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 จากอุบัติเหตุต่างๆ ผู เ้ดินทางจะตอ้งเป็นผู ้ร ับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ น ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ  
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 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 
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▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่
วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

 


