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ก าหนดเดินทาง : 2 – 10 พ.ย . 2562 
 
 
17.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ขาออก บรเิวณดา้นหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ของ

สายการบนิโอมานแอร ์เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวก  
20.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิร่าน โดยสายการบนิ OMAN AIR เที่ยวบนิ 

WY816 
23.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั เพื่อเปลีย่นเครือ่ง 
 
 
 
01.30 น. ออกเดนิทางต่อสู่กรงุเตหะราน เทีย่วบนิ WY431 
03.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเตหะรานอิหม่ามโคมยันี (IKA) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของกรุง

เตหะรานประมาณ 60 กโิลเมตร (สุภาพสตรกีรุณาคลุมผมให้เรยีบรอ้ยก่อนลงจากเครือ่ง) ผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใด ๆ เจา้หน้าทีจ่ะดูเพยีงหน้าพาสปอรต์และวซี่าเท่านัน้ เมื่อ
ผ่านขัน้ตอนต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางเขา้สู่ใจกลางกรงุเตหะราน 

เชา้  หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม นําท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ 
National Museum of Iran อายุกว่า 70 ปี พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นพพิธิภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สุดทางด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศอิหร่านจํานวนมากกว่า 300,000 ชิ้น โดยแบ่งเป็นส่วน 

วนัแรก (2 พ.ย.)  กรงุเทพฯ – มสักตั        (–/–/–)   
                      (B/L/D) 

วนัสอง (3 พ.ย.) พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ – พระราชวงัโกเลสตาน – พิพิธภณัฑอ์ญัมณี (B/L/D) 
      (–/–/–)                         
(B/L/D) 
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พพิธิภณัฑอ์หิร่านโบราณ และพพิธิภณัฑย์ุคอสิลาม ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรท์ีร่วบรวม
และจดัแสดงวตัถุต่าง ๆ ตัง้แต่ยุคโบราณ ยุคกลาง จนมาถึงยุคอิสลาม เช่น ภาชนะเครื่องปั้นดนิเผา 
โลหะวตัถุ ซากสิง่ทอ หนังสอืและเหรยีญกษาปณ์ทีห่ายาก โดยแบ่งตามช่วงเวลาทางประวตัศิาสตรแ์ละ
หวัขอ้ทางโบราณคดทีีต่่างกนั ทาํใหท้่านไดรู้จ้กัอหิรา่นและอาณาจกัรเปอรเ์ซยีโบราณไดอ้ย่างลกึซึง้ เพิม่
อรรถรสและเพลดิเพลนิไปกบัการท่องเทีย่วตลอดโปรแกรม 

จากนัน้ นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโกเลสตาน Golestan Palace หนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่
ทีสุ่ดในกรงุเตหะราน ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2013 ในอดตีหลงัการปฏวิตัลิม้ลา้ง
ราชวงศ์ปาห์ลาว ีกษตัรยิอ์งค์สุดท้ายของอหิร่าน โดยอหิม่ามโคมยันี
และขีน้สู่อํานาจปกครองประเทศและทําใหอ้หิร่านเป็นรฐัอสิลามนิกาย
ชอีะห์เข้มข้น ทําให้พระราชวงัแห่งนี้ถูกทิ้งร้าง ต่อมาในระยะห้าปีที่
ผ่านมารฐับาลพลเรอืนได้ฟ้ืนฟูพระราชวงัแห่งนี้ ให้สวยงามยิง่ใหญ่
ดงัเดิมและกลายเป็นสมบตัิอนัลํ้าค่าของชาติอีกครัง้ ภายในตกแต่ง
ด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเดียวกับเพชร ภายนอกตกแต่งด้วย
กระเบื้องเคลอืบที่มสีสีนัและมลีวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ตามแบบก่อสรา้งโดยกษตัรยิ์นาเซอรลั-
ดนิ ชาหแ์ห่งของราชวงศ ์กอญรั (Naser al-Din Shah Qajar) ช่วงปีครสิต์ศกัราช 1848-1896  ทรงโปรด
ใหส้รา้งและตกแต่งพระราชวงัผสมผสานศลิปะแบบยโุรป  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ญัมณีแห่งชาติอิหร่าน Iranian National Jewels Museum อคัรสถานทีผู่้

มาเยอืนอหิรา่นหา้มพลาด กรอุภมิหาสมบตัทิีร่วบรวมอญัมณจีากทุกยุคทุกสมยัของกษตัรยิท์ุกราชวงศ์ที่
เคยปกครองอาณาจกัรเปอรเ์ซยีในอดตี ถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้จนเรยีกได้ว่ามคีวามอลงัการและมี
จาํนวนมากมายทีสุ่ดในโลก ไม่ว่าจะเป็น มงกุฎของกษตัรยิแ์ละเทยีร่า 30 องค์ที่วจิติรประณีต ขนนก
ประดบัพระเกศา กระบี ่ดาบและโล่ทีป่ระดบัดว้ยอญัมณีลํ้าค่ามากมาย เครื่องราชูปโภคและเครื่องใชต่้าง 
ๆ ทีป่ระดบัตกแต่งอย่างวจิติร เช่น ลูกโลกสทีองขนาดใหญ่ที่มมีหาสมุทรทําจากมรกต เป็นต้น ซึ่งเก็บ
รวบรวมหรอืสวมใส่โดยกษตัรยิเ์ปอรเ์ซยีราชวงศซ์าฟาวดิในศตวรรษที ่16  

จากนัน้ นําท่านชม มิราจทาวเวอร ์Milad Tower หรอื เตหะราน ทาวเวอร ์Tehran Tower หอชมเมอืงแห่ง
ความภาคภูมใิจของคนอหิร่านทัง้มวล สูง 435 เมตร (รวมเสา
อากาศทีย่อดหอ) เป็นทาวเวอรท์ี่สูงตดิอนัดบั 6 ของโลก และ
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ตัง้ตรงอิสระสูงอันดับ 24 ของโลกด้วย  
ออกแบบก่อสรา้งโดยสถาปนิกชาวอหิร่านทัง้หมด โดยนําท่าน
ขึน้ลฟิต์ขนาดใหญ่ทีจุ่คนได ้20 คนต่อครัง้ไปยงัดา้นบนสุดของ
หอ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรงุเตหะรานแบบพาโนรามคิ 

360 องศา โดยมเีทอืกเขาอลัโบรซ์เป็นฉากหลกัทางทศิเหนือของเมอืง 
คํ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร นําท่านเขา้เชค็อนิที่พกั  ESPINAS HOTEL ระดบั 5 ดาว   

หรอืเทยีบเท่า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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09.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม นําท่านเดนิทางไปยงั พระราชวงัเนียวาราน ห่างไป
ทางทศิเหนือ ระยะทาง 17 กม. ราว 45 นาท ี 

 เดนิทางถงึ นําท่านเขา้ชม เนียวาราน พาเลซ คอมเพลก็ซ์ อดตีหมู่พระราชวงัทีป่ระทบัของราชวงศ์ฆ
จาร ์Qajar และราชวงศ์ปาห์ลาวี Pahlavi ก่อนที่จะถูกปฏวิตัแิละลม้ล้างระบอบกษตัรยิล์งโดยอายะ
ตุลลอฮ ์โคมยันีเมือ่ตน้ปีค.ศ.1979 โดยพระราชวงัแห่งนี้ถูกอ้างว่าเป็นสญัลกัษณ์ของตะวนัตกทีม่อีํานาจ
อยู่เบื้องหลงัพระเจ้าชาห์แห่งอิหร่าน และความฟุ้งเฟ้ือของราชวงศ์อย่างชดัเจน แต่ขณะเดยีวกนัเรา
ปฏเิสธไม่ไดว้่าพระราชวงัก็เป็นตวับ่งบอกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศอหิร่านเช่นกนั  โดยภายใน
หมู่พระราชวงัประกอบไปด้วยตําหนักที่ประทบัต่าง ๆ 
เช่น พระตําหนกัอาเหมด ซาฮ ีทีพ่ระทบัของอาหมดั ชาห์
แห่งฆจาร์ เป็นตําหนักที่เก่าแก่ที่สุด รายล้อมด้วยพระ
อุทยาน พระตําหนักซาเฮป ฆจณัี ตําหนักทรงงานของ
พระเจา้ซาห์ พระราชวงัเนียวาราน ทีป่ระทบัของพระเจา้
ซาห์โมฮมัหมดั เรซ่า ปาห์ลาว ีกษัตรยิ์องค์สุดท้ายของ
อหิรา่น และ หอ้งสมุดส่วนพระองค์ เป็นทีเ่กบ็หนังสอืราว 
23,000 เล่ม โดยเกือบทัง้หมดเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรชัญาที่เขยีนด้วยภาษาเปอร์เซียนและฝรัง่เศส 
ภายในห้องสมุดถูกออกแบบแตกต่างไปจากสัณฐานและมุมมองทัว่ไปของสถาปนิก โดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างโละหะบรอนซเ์ขา้กบักระจกพเิศษ โดยมแีท่งแก้วทรงกระบอกแขวนภายในหอ้งกว่า 
300 ชิน้ เพื่อตกแต่งและเพิม่แสงสว่างภายในหอ้งสมุด สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางไปยงัท่าอากาศ
ยานภายในประเทศเมหร์าบาด เพื่อเดนิทางต่อไปยงัเมอืงซรีาช 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัภายในท่าอากาศยาน 
xx.xx น. ออกเดนิทางสู่เมอืงชรีาช โดยสายการบนิภายในประเทศ 
xx.xx น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงชรีาช  

ชีราช Shiraz เป็นเมอืงเอกของจงัหวดัฟาร์ เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นอบัดบัหา้ของอหิร่าน ราว 
1,869,001 คน อดตีเมอืงโบราณอายุเก่าแก่กว่า 6,000 ปี แต่เป็นทีรู่จ้กัเมื่อ 2,000 ปีก่อนครสิตกาลจาก
จารกึอกัษรคูนิฟอรม์บนแผ่นดนิเหนียว เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรแซสซาเนียน กองทพั
อาหรบั กองทพัมองโกล กองทัพทาเมอเรน ราชวงศ์ซาฟาวิด กองทพัอัฟกาน ราชวงศ์ฆจาร์ และ
ราชวงศ์ปาห์ลาวี ก่อนจะเป็นสาธารณรฐัอิสลามอิหร่านในปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 13 ชีราซเคยเป็น
ศูนยก์ลางงานศลิปะและอกัษรชัน้นําในดนิแดนเปอรเ์ซยี และเป็นบา้นเกดิของไซยดิ อลี-โมฮมัหมดั ชรีา
ซ ีผูร้ว่มก่อตัง้ศาสนาบาฮาย  

จากนัน้ เดนิทางสู่ใจกลางเมอืงชรีาชเพื่อชม ฆาวาม เฮ้าส ์Qavam House หรอืมกัเรยีกทัว่ไปว่า นารนัเจสตาเน
ฆาวาม Naranjestan e Ghavam คฤหาสน์ของคหบดตีระกูลฆา
วามอายุเ ก่าแก่กว่า 125 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฆจาร์ที่
ปกครองระหว่างปีค.ศ.1879-1886 โดยคฤหาสน์แห่งนี้ได้รบัการ
ยกย่องให้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมบ้านโบราณในยุคฆจาร ์
ภายในจะมสีวนเปอรเ์ซยีทีม่อีาคาร 3 หลงัตัง้อยู่โดยอาคารมสีอง
ชัน้ ชัน้บนจะมีระเบียงขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยกระจกหรูหรา 

วนัท่ีสาม (4 พ.ย.)   พระราชวงัเนียวาราน – ชีราซ – คฤหาสน์โบราณ   (B/L/D)   
                      (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

กระเบือ้งปสูสีดใส งานไม ้โดยเฉพาะประตูและหน้าต่างไมว้อลนัทและกระจก  บนเพดานภายในบา้นมี
ภาพวาดทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากยุควคิตอเรยีนในยุโรป บรเิวณทางเดนิสู่อาคารทีห่น้าบรรณโคง้คลา้ย
ดอกจกิตกแต่งเป็นภาพวาดของสงิโตและพระอาทติยซ์ึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของราชวงศ์ฆจาร ์ขนาบสวน
ดอกไมแ้ละต้นอนิทผลมัทีป่ระดบัประดบัรอบร่องน้ําตกจากสระน้ําหน้าอาคาร ตลอดทางจะมน้ํีาพุทีเ่รยีง
เป็นเป็นทวิแถว 

คํ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม ZANDIYEH HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
08.00 น หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม นําท่านเข้าชม สุเหร่าสีชมพู Nasir-Ol-Molk 

Mosque สุเหร่าที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศ์ฆจาร์ ด้านหน้าอาคารประดบัด้วยกระจกสบีานใหญ่และ
ลวดลายองคป์ระกอบแบบดัง้เดมิ โดยดา้นนอกอาคารจะตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสกเลก็ละเอยีดในโทนที่
น้ําเงนิอมชมพู ซุม้เพดานหน้าอาคารแต่ละช่องเสาประดบั
ด้วยลวดลายรงันกนางแอ่น เป็นสุเหร่าที่ไม่มโีดมเหมอืน
สุเหร่าทัว่ไป ดา้นหน้ามสีระน้ํายาวรอบสระประดบ้ดว้ยต้น
กุหลาบหลากสีโทนแดงชมพู ซุ้มโค้งและคานภายใน
ประดับด้วยโมเสกลายต่าง ๆ ในแต่ละห้อง เช่นลาย
กุหลาบสชีมพูที่ตดัขอบด้วยสเีหลอืงอมส้มบนพืน้สน้ํีาเงนิ
และลวดลายข้าวหลามตดัที่เดนิเส้นด้วยสฟ้ีาเทอร์คอยซ์
และดํา เสาหนิแกรนิตแต่ละต้นแกะสลกัเป็นลายเกลยีวด้วยอ่อนช้อยแขง็แรง กลมกลนืไปกบัลวดลาย
ต่าง ๆ บนหวัเสา คานและเพดาน แสงภายนอกที่สาดทะลุกระจกสหีลากลวดลาย ที่ติดตัง้บนซุ้มโค้ง
เหนือประดูและประตูไม้กระทบกบั สะท้อนผนังราวกบัแสงสายรุ้งและกระทบมายงัพรมทอมอืสแีดง
เดนิเส้นด้วยไหมขนแกะลวดลายละเอียดงดงามวจิติรเลอค่า สะท้อนให้เห็นถึงความตัง้ใจและศรทัธา
ของศาสนิกชนยิง่นกั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานฮาเฟช Aramgah–e Hafez สุสานของชาม โอด-ดนิ มูฮมัหมดั หรอื 

ฮาเฟซ ปรชัญาเมธหีลวงของเปอรเ์ซยีทีร่จนากลอนออกมาดว้ยหวัใจ มชี่วงชวีติอยู่ในศตวรรษที่ 12 เป็น
บุคคลหนึ่งที่ชาวอิหร่านให้ความเคารพนับถือมาก จนมีคํา
กล่าวว่า “สิง่สาํคญัสองสิง่ในบา้นของชาวมสุลมิอหิร่านพงึม ีสิง่
แรกคอื คมัภรีอ์ลักุรอานและการเก็บรวบรวมผลงานกวรีจนา
ของฮาเฟซ ดงันัน้จงึมกีารสร้างในปีค.ศ. 1773 และบูรณะ
สุสานของท่านมาโดยตลอด ปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสรณ์
สถานที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1953 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงมี

ลกัษณะเป็นสวนไม้ประดบัที่มทีัง้ต้นสนขนาดใหญ่ที่เรยีงรายตลอดข้างทาง จากทางเข้าสู่ ศาลาแปด
เหลี่ยมหลงัคาทรงโดงแบบเปิดโล่งมโีลงศพหนิตัง้อยู่ตรงกลาง บนเพดานหลงัคาทรงโดมตกแต่งด้วย
กระเบือ้งโมเสกเป็นรปูดอกดาวกระจายสดีาํในกรอบลวดลายเรขาคณติสฟ้ีาเทอรค์อยซ์ เปรยีบไดก้บัแสง
ทีส่าดจากพระอาทติยท์ีเ่ต็มลวดลายดอกไมเ้รขาคณิตทีส่วยงามตรงกลางเพดาน ขณะทีห่วัเสาแกะสลกั

วนัท่ีส่ี (5 พ.ย.)   มสัยิดสีชมพ ู– การิมข่าน – วาคิล บาซ่าร ์     (B/L/D)   
                      (B/L/D) 
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เป็นลวดลายรงันกนางแอ่นทัง้แปดต้น ทําใหเ้ราเขา้ถงึความคดิ ความศรทัธา และการใหค้วามสําคญัต่อ
บุคคลของชาวอหิรา่น 

จากนัน้  นําท่านชม การิม ข่าน ซิต้าเดล Karim Khan Citadel หรอื อารเ์ก การมิ ข่าน Ark-e Karim Khan ป้อม
ปราสาทที่สร้างโดยการมิ ข่าน แห่งราชวงศ์แซนด์ สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1766 เพื่อใช้เป็นที่ประทบัของ
พระองค์ โดยชวนเชิญสถาปนิก ศิลปิน และจดัซื้อวัสดุที่ดี
ทีสุ่ดจากที่ต่าง ๆ รวมถงึต่างประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวมา
ก่อสรา้ง เป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่กีําแพงสงูทาํมมุ 90 องศาเชื่อมกบั
หอคอยอฐิทรงกระบอก สูง 14 เมตร หนา 3 เมตร ยาว ผนัง
แต่ละด้านยาว 12 เมตร แต่ต่อมาในสมยัราชวงศ์ฆจารป้์อม
ปราสาทแห่งนี้ไดก้ลายเป็นทีพ่าํนักของผูว้่าราชการเมอืง โดย
เจา้ชายอบัโดลโฮสเซน มรีซ์่าแห่งฟารม์นัฟาร์ม่า ผูว้่าราชการจงัหวดัฟารไ์ดบู้รณะป้อมปราสาทเพิม่เตมิ
นิดหน่อย แต่หลงัการล่มสลายของราชวงศ์ฆจาร ์ป้อมปราสาทแห่งนี้ถูกดดัแปลงเป็นคุกแทน ภาพเขยีน
ผนังต่าง ๆ ถูกฉาบทบั และได้เริม่บูรณะปราสาทจรงิจงัอกีครัง้โดยองค์กรมรดกวฒันธรรมอหิร่านในปี
ค.ศ.1977 

จากนัน้ นําท่านเดนิเทา้ไปยงั วาคิล บาซาร ์Vakil Bazaar ทีห่่างออกไปราว 700เมตร เป็นตลาดนัดใหญ่ใจกลาง
เมอืงชรีาช อกีหนึ่งศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตร์ทีเ่ก่าแก่และสวยงามมาก เริม่สรา้งขึน้ในราชวงศ์บูยดิส์

ในศตวรรษที่ 11 เป็นตลาดนัดที่มลีานกว้าง ที่พกักอง
คาราวาน เรอืนอาบน้ํา และร้านเก่าแก่ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้ต่าง 
ๆ เช่น พรมเปอรเ์ซยี เครื่องหตัถกรรมทองแดง และของเก่า
มากมาย โดยตัง้อยู่ในอาคารที่ก่อด้วยอิฐ โถงทางเดนิที่เป็น
หลังคาโดมที่ต่อเป็นแถวยาวหลายร้อยเมตร ประดับด้วย
กระเบื้องโมเสกสวยงาม ผู้คนเดินชมและเลือกซื้อสินค้ากัน

อย่างคกึคกัตลอดทัง้วนั ท่านสามารถหาของฝากจากตลาดแห่งนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ของใช้ ของกนิ
ต่างๆ 

คํ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม ZANDIYEH HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
08.00 น หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม นําท่านไปยงั เปอร์เซโปลสิ ห่างไปทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 56 กม. ราว 1.15 นาท ี
 เปอรเ์ซโปลิส Persepolis มคีวามหมายว่า “เมอืงของชาวเปอรเ์ซยี” ทีม่ ี

ชื่อว่า “ปารซ์่า” แหล่งโบราณคดขีองซากเมอืงโบราณอายุราว 515 ปีก่อน
ครสิตกาล เชื่อกนัว่ากษัตรยิ์ไซรสั ที่ 2 หรอื ไซรสัมหาราช ผู้สร้าง
จกัรวรรดอิะเคมนีิด อาณาจกัรแห่งแรกบนดนิแดนเปอร์เซยี ทรงเป็นผู้
เลือกสถานที่ตัง้เมอืงโบราณแห่งนี้  แต่ยงัมเีมอืงปาซาร์กาดเป็นเมอืง
หลวง แต่จากการถอดความจารกึบนอาคารในเปอรเ์ซโปลสิ ทําใหเ้ชื่อว่า
กษัตรยิ์ดารอุิสที่ 1 หรอื ดารอุิสมหาราช ผู้ปกครองคนที่ 6 ของ

วนัท่ีห้า (6 พ.ย.) ชีราช – เปอรซี์โปลิส – นัค เช รอสตมั – อิสฟาฮาน    (B/L/D)   
                      (B/L/D) 
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ราชวงศอ์ะเคมนีิด ทรงเป็นผูส้รา้งพระราชวงัแห่งนี้ และมกีารก่อสรา้งเพิม่เตมิเรื่อยมา 5 รชักาลแต่ยงัไม่
เสรจ็สมบรูณ์ จนกระทัง่กองทพัของอเลก็ซานเดอรม์หาราชกรฑีาทพัพชิติอาณาจกัรเปอรเ์ซยี และไดเ้ผา
ทําลายอย่างย่อยยบัในปีค.ศ. 330 ก่อนครสิตกาล แต่ความใหญ่โตและซากปรกัหกัพงัยงัคงความ
อลงัการในดา้นสถาปัตยกรรม จน UNESCO ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 เป็นตวัอย่างที่
ดทีีสุ่ดของงานสถาปัตยกรรมอะเคมนีิด 

จากนัน้ นําท่านไปยงั นคั-เช รอสตมั ห่างไปทางทศิเหนือระยะทาง 10 กม. ราว  20 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 นัค-เช รสุตมั Naqsh-e Rustam หรอื นครหลงัความตาย เป็นสุสานในยุคราชวงศ์อะเคมนีิดและแซสซานิด ของกษตัรยิส์ีพ่ระองคท์ีเ่คยครองราชและประทบัอยู่ทีพ่ระราชวงัเปอรเ์ซโปลสิก่อนทีจ่ะสวรรคต ตามหลกัของศาสนาโซโรแอสเตอรท์ีเ่ชื่อในชีวติหลงัความตาย ทีย่งัคงดําเนินชวีติต่อไปสู่อกีโลกอกีมิตหินึ่ง ดงันัน้จงึต้องสรา้งสุสานใหม้คีวาม

ใหญ่โตอลังการ เทียบเท่าพระราชวงัที่กษัตรยิ์เหล่านัน้ประทบัอยู่ตอนมชีีวิต ซึ่งเป็นของกษัตรยิ์สี่
พระองค์ที่สรา้งใหเ้หนือธรรมดา โดยขุดเจาะหน้าผาหนิลกึเขา้ไปเป็นคูหาถํ้าขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 20 
เมตร ด้านล่างของสุสานใกล้พื้นดนิมกีารแกะสลกัหนิภาพนูนตํ่าขนาดใหญ่หลายภาพ เช่น ภาพของ
กษัตรยิ์แซสซานิดพระองค์หนึ่งได้พบกบัเทพเจ้าระหว่างการ
ต่อสู ้และภาพของกษตัรยิช์าเปอร ์ที ่1 แห่งราชวงศ์แซสซานิด
ทรงม้าพร้อมกับจกัรพรรดิโรมนัวาเลเรียนที่กําลังโค้งคํานับ
พระองค์ขณะที่ยอมจํานน และรูปของกษตัรยิฟิ์ลปิแห่งอาหรบั 
(ผูท้ีจ่่ายส่วยใหก้บัพระองค)์ กําลงัจงูมา้ใหพ้ระองค ์ซึง่เป็นภาพ
ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ด เป็นตน้ สมควรแก่เวลานําท่านกลบัเขา้เมอืงชรีาซ เพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                              เหนือ 
ระยะทาง 483 กม. ราว 6 ชัว่โมง 

 อิสฟาฮาน Isfahan เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสามของอหิร่าน เคยเป็นหนึ่งในนครใหญ่ทีสุ่ดในโลก จากคํา
กล่าวของ บนิ บตัตูต้า พ่อค้าและนักแสวงโชคชาวมุสลมิในศตวรรษที ่12 “นครอสิฟาฮานเป็นหนึ่งใน
เมอืงใหญ่และยตุธิรรมทีสุ่ดในโลก แต่ตอนนี้พืน้ทีส่่วนใหญ่กลายเป็นซากปรกัหกัพงั” โดยเป็นอดตีเมอืง
หลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ซยี ภายใตก้ารปกครองของซาห ์อบับาส ที ่1 แห่งเปอรเ์ซยี หรอื ซาห ์อบับา
สมหาราชแห่งราชวงศ์ซาฟาวดิ ซึ่งเป็นยุคทีม่คีวามรุ่งเรอืงสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 อสิฟาฮานเป็นที่
รูจ้กัดใีนทวปียโุรป เป็นเมอืงทีน่กัเดนิทางชาวยุโรปต้องมาเยอืน เป็นทัง้เมอืงศูนยก์ลางการปกครองและ

เมอืงศูนยก์ลางทางการค้า จนได้รบัฉายาว่า “Esfahan is 
half of the world” ใครต้องการสนิคา้อะไรกต็้องไปซือ้หากนั
ที่อิสฟาฮาน ช่วงเวลาดงักล่าวอาณาจกัรเปอร์เซียได้เชื่อม
สมัพนัธไมตรกีบัอาณาจกัรต่าง ๆ รวมทัง้กรงุศรอียุธยาซึง่ตรง
กบัรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอกีดว้ย ปัจจุบนันี้
เป็นเมอืงมรดกโลกโดยการขึน้ทะเบยีนขององคก์ารยเูนสโก 
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 เดนิทางถงึอสิฟาฮาน นําท่านไปยงั ชิ-โอ-เช-โปล Si-o-se-pol Bridge หรอื อลัลอฮเ์วอรด์ ิข่าน บรดิจ ์
Allahverdi Khan Bridge สรา้งขึน้ในสมยัซาห ์อบับาส ที่ 1 สรา้งระหว่างปี ค.ศ.1599-1602 ควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยผู้บญัชาการกองทพับกชาวจอร์เจยี อัลลอฮ์เวอร์ดิ ข่าน  สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
คฤหาสน์ของชนชัน้สูงไปยงัชุมชนชาวอาร์เมเนียนในย่านนิว จุลฟา สะพานยาว 297.76 เมตร กว้าง 
14.75 เมตร มรีาวสะพานทัง้สองดา้นเป็นผนงักัน้ออกแบบเป็นซุม้โคง้อฐิก่อทรงกลบีบวัเรยีงแนวเสน้ตรง 
33 ซุม้ ในเวลากลางคนืสะพานจะเปิดไฟ ทาํใหด้แูลว้สวยงามมาก  

คํ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม KOWSAR  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
08.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม นําท่านชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ของเมอืงอสิฟา

ฮาน ซึง่อยูบ่รเิวณโดยรอบจตุัรสัอหิมา่มใจกลางเมอืง 
 
 
 
 

 

 

นําท่านเทีย่วชม พระราชวงัเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace  สรา้งในปี 1614 สมยั  ชาหอ์บับาสที ่
1 แล้วเสรจ็ในปี1647สมยัชาห์ อบับาสที่2 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ  โดย
เลยีนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามนิิดซึ่งเป็นยุคแรกของ
เปอรเ์ซยี แต่ใช้เสา  คอลมัน์เป็นเสาไมแ้ทนหนิ  มเีสาไมสู้งที่
โถงดา้นหน้า 20ต้นทอดเงาลงไปบนผนืน้ําที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่
ดา้นหน้าวงั  นับทัง้เสาจรงิและเงาที่สะท้อนอยู่ในผนืน้ําอกี 20 

ตน้รวมเป็นเสา40ตน้ตามความหมายของชื่อพระราชวงั  ในหอ้งโถงดา้นในของเชเฮลโซตุน มภีาพเขยีน
แบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพทีม่ชีื่อเสยีงโดยฝีมอืของศลิปินประจาํยุคซาฟาวิด  ส่วนรอบ ๆ ตวั  วงั
นัน้ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ  จึงถือเป็น
ตน้แบบของสวนแบบเปอรเ์ซยีทีส่วยงามอกีแห่งหนึ่ง 

จากนัน้ นําท่านเดนิต่อไปยงั มสัยิดอิหม่าม Imam Mosque ตัง้อยู่
ปลายสุดทางดา้นทศิใต้ของจตุัรสั  เป็นหนึ่งในสุเหร่าทีย่ ิง่ใหญ่
และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เริม่สร้างในปีค.ศ.1611 
สมยัชาห์ อบับาสที่ 1 และเสรจ็สมบูรณ์ในอกี 4 ปีต่อมา  
นอกจากขนาดทีใ่หญ่โตโอฬารแลว้ ยงัเป็นสุเหร่าทีม่อีงคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามทีสุ่ด
ในประเทศอหิร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหมึาที่สรา้งคร่อมกนัเป็นสองชัน้ขนานกนัตลอดทุก
ตารางนิ้ว  ซึ่งมผีลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสยีงผู้นําสวดใหแ้ผ่ออกไป จนไดย้นิอย่าง
ชดัเจนในทุกซอกทุกมมุของมสัยดิโดยไมต่อ้งใชไ้มโครโฟน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร  

วนัท่ีหก (7 พ.ย.) อิสฟาฮาน – พระราชวงัเชเฮลโซตนุ – มสัยิดอิหม่าม    (B/L/D)   
                      (B/L/D) 

วนันีท้า่นต้องเดนิเท่ียวทัง้วนัตามจดุตา่ง ๆ ในเมืองอิสฟาฮาน รถจะมารับอีกครัง้ตอน 18.00 น.  
ดงันัน้ทา่นต้องเตรียมกระเป๋าถือและของใช้จ าเป็นให้พร้อม ร่ม / หมวก / ครีมกนัแดด ฯลฯ 
แตไ่มค่วรถือเยอะเกินไปเพราะจะกลายเป็นภาระเน่ืองจากเดนิเท่ียวทัง้วนั 
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บ่าย นําท่านชม พระราชวงัอะลี ฆาปู Ali Qapu Palace สรา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่
ประทบัของชาห์ อบับาสที ่ 1 ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกของจตุัรสั
อหิม่าม เป็นอาคาร 6 ชัน้ใช้ไมแ้ละอิฐเป็นวสัดุหลกัในการ
ก่อสรา้ง ชัน้ 3 ของพระราชวงัสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มรีะเบยีง
หนัหน้าเข้าหาจตุัรสัอิหม่ามสําหรบัพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ ปัจจุบัน
กลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถ
มองเหน็ทุกมมุและทุกอยา่งทีอ่ยูบ่นจตุัรสัไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากนัน้ เขา้ชม มสัยิดเชข ลอ็ตฟอลลอฮ ์Sheikh Lotfollah Mosque มสัยดิประจาํองคพ์ระมหากษตัรยิแ์ละพระ
บรมวงศานุวงศ์เท่านัน้ทีจ่ะเขา้มาทําการละหมาดได ้ สรา้งโดยชาห์ อบับาสที ่1 ระหว่างปี 1603-19 ขึน้

ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมชิน้เอกของอหิร่าน ไดร้บัการ
ตกแต่งอยา่งวจิติรสวยงามทีสุ่ดทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีโ่ดมประธานทรงดอกบวัตูม โดดเด่นดว้ย
ลวดลายเถาไม้สขีาวรอ้ยเรยีงพนัเป็นแพตเทริน์เดยีวกนับน
พื้นที่น้ําตาลอ่อนดูเด่นจากระยะไกล และมีดอกไม้สีเขียว
เทอรค์อยซ์เรยีงตวัแบบมรีะยะห่างเป็นสเีดยีวกบัปลายยอด

โดม ราวดอกไมโ้ปรยปลายมาจากยอดโดม ขณะที่ฐานโดมเป็นทรงกระบอกประดบัด้วยโมเสกสน้ํีาเขม้
และเขยีวเทอรค์อยซ์ลายอกัษรอารบคิทีส่วยงาม และมปีระตูทางเขา้เป็นรปูตวั L และพรมทอมอืภายใน
อาคารกม็ลีวดลายทกัทอทีว่จิติรสวยงามเลอค่าเช่นกนั 

จากนัน้ ให้ท่านได้มเีวลาอย่างเต็มที่ในการช้อปป้ิง ณ บรเิวณแกรนด์บาซาร์ ชมและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงใน
บรเิวณใกลเ้คยีง จนสมควรแก่เวลา รถโคช้มารบัท่านเดนิทางไปยงัภตัตาคาร   
ระหว่างทาง ผ่านชม สะพานคาจู Khaju Bridge สะพานประวตัศิาสตรท์ี่สรา้งขา้มสองฝัง่ของแม่น้ําซา
ยนัเดหร์ดุ ซึง่เป็นแมน้ํ่าใหญ่ทีสุ่ดบนทีร่าบสูงอริาเนียน โดยซาห ์อบั
บาสที ่2 แห่งราชวงศซ์าฟาวดิเมือ่ปี ค.ศ 1650 เพื่อใชเ้ป็นทัง้สะพาน
ขา้มแม่น้ําและเป็นฝายกกัเก็บน้ําในเวลาเดยีวกนั โดยสะพานสรา้ง
เป็นสองระดบั โครงสรา้งตอนล่างเป็นหนิและส่วนตอนบนเป็นอฐิ มี
พลับพลาที่ป ร ะทับสํ าห รับก าร เสด็จประทับชั ว่ ค ราวขอ ง
พระมหากษัตรยิ์ โดยพลบัพลาตัง้อยู่กึ่งกลางสะพานชัน้ที่สอง เคยได้รบัการยกย่องว่าเป็น “สะพานที่
สวยงามประณตีทีสุ่ดของเมอืง” 

คํ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม KOWSAR  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
   
 
08.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม นําท่านเดนิทางไปยงั โบสถแ์ว้งค ์ Vank Church 

เป็นโบสถ์ประจําชุมชนชาวอาร์เมเนีย ซึ่งพกัอาศัยอยู่ในเขตนิวจุลฟาของเมอืงอิสฟาฮาน ซึ่งนับถือ
ศาสนาครสิต ์นิกายออรโ์ธดอกซ ์นับเป็นตวัอยา่งหนึ่งของคนต่างนิกายต่างศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกนั
ได้อย่างมคีวามสุข และชี้ให้เหน็ถงึความใจกว้างของผู้นําอหิร่านและผู้นําทางศาสนา อกีทัง้ผู้นําในการ

วนัท่ีเจด็ (8 พ.ย.) โบสถแ์ว้งค ์– ฟิน การเ์ด้น – บาซารแ์ห่งคาชาน     (B/L/D)   
                      (B/L/D) 
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บรหิารประเทศ ซึง่เป็นมสุลมินิกายชอีะห ์ตวัโบถ์สรา้งระหว่างปีค.ศ. 1606-1655 หากมองจากภายนอก
จะเหน็โดมของโบสถ์ เหมอืนเป็นโดมมสัยดิ แต่ถ้าดูให้ดจีะเหน็ไมก้างเขนขนาดเลก็ปักอยู่ที่โดมใกล้ๆ 

กบัตวัโบสถ์  ในส่วนของพพิธิภณัฑช์าวอารเ์มเนียนได้
จดัแสดงภาพเขยีนของบุคคลสําคญัของชาวอารเ์มเนียน 
บางส่วนจดัแสดงววิฒันาการเกี่ยวกบัการพมิพใ์นอหิร่าน 
ซึง่ชาวอารเ์มเนียนเป็นผูบุ้กเบกิเมือ่นานมาแลว้ และส่วน
สุดทา้ยเป็นแผนทีข่นาดใหญ่จดัแสดงใหเ้หน็พืน้ทีส่งัหาร
ซึ่งชาวอาร์เมเนียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศตุรกีถูก
สังหารหมู่ครัง้แล้วครัง้เล่า รวมจํานวนแล้วมากกว่า 

500,000คน ซึง่พวกเขายงัพยายามเรยีกรอ้งความยตุธิรรมต่อชาวโลกมาจนถงึทุกวนันี้แต่กไ็รก้ารเหลยีว
แลจากองศก์รต่างๆ  โบสถแ์ห่งนี้ยงัมนีาฬกิาที่นําไปจากประเทศไทยครัง้รชักาล ที ่5 เสดจ็เยื่อนอหิร่าน
อกีดว้ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิ แวะรบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงคาชาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงคาชาน ห่างไปทางทศิเหนือระยะทาง 215 กม. ราว 2.45 ชัว่โมง 
 คาชาน Kashan หรอื ฆฌาน เป็นเมอืงโอเอซสิใหญ่เมอืงแรกบนถนนฆอม-คะมาน ซึง่พาดผ่านไปตาม

ขอบทะเลทรายตอนกลางของอิหร่าน โดยเสน่ห์ของเมอืงอยู่ที่ความย้อนแยง้ของสภาพภูมปิระเทศที่
เขยีวชอุ่มโอเอซสีท่ามกลางทะเลทรายทีใ่หญ่โตและแหง้ผาก จากการขุดคน้ของนักโบราณคดทีําใหรู้ว้่า
คาชานเคยเป็นศูนยก์ลางอารยธรรมโบราณในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ อายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี และ
หลงัจากโลกได้รู้ว่าอิหร่านคือดินแดนประวตัิศาสตร์ ทําให้อิสฟาฮาน ชีราช และคาชานกลายเป็น
จดุหมายสาํคญัสาํหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรเ์ปอรเ์ซยี 
เดนิทางถงึเมอืงคชาน นําท่านเขา้ชม ฟิน การเ์ด้น Fin Garden หรอื บาเฆ ฟิน สวนเปอรเ์ซยีโบราณ 
สรา้งเสรจ็ในปีค.ศ.1590 ไดช้ื่อว่าเป็นสวนพฤกษาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอหิร่าน ภายในสวนมโีรงอาบน้ําของ 
อามรี ์กาบ ีอคัรเสนาบดขีองราชอาณาจกัรฆจาร ์ทีถู่กสงัหารโดยนักฆ่าทีช่าห ์นาเซอเรดดนิ ส่งมา ในปี
ค.ศ.1852 

จากนัน้ นําท่านไปยงั บาซารแ์ห่งคาชาน Bazaar of Kashan ตลาดเก่าแก่กลางใจเมอืงคาชาน สรา้งขีน้ในยุค
เซลจุฆและได้รบัการบูรณะใหม่ในสมยัซาฟาวดิอกีครัง้ ซึ่งเป็น
ตลาดทีส่าํคญับนเสน้ทางสายไหม บาซารแ์ห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงั
ในสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ส่วนที่เรียกว่า 
ทมิเชยามนั โอ๊ด-เดาลอฮ ์ หรอื อะมโินดโดเล่ คาราวานซาราย 
เป็นคาราวานซาราย(ที่พกัสําหรบักองคาราวาน)โบราณ มลีาน
วงกลมทีม่หีลงัโดมคลุม เพดานใต้โดมตกแต่งดว้ยซุม้โค้งรงันก
นางแอ่นสน้ํีาเงนิและสเีหลอืงทอง มน้ํีาพุตัง้อยู่ที่พื้นกลางโดม ให้ความรู้สกึผ่อนคลายหรอืแวะนัง่พกั
ระหว่างการเดนิชอ้ปป้ิง รอบ ๆ ตลาดประกอบดว้ย มสัยดิ สุสาน โรงอาบน้ํา และอ่างเกบ็น้ํา ใหท้่านเดนิ
เพลดิเพลนิกบัสนิคา้พืน้ถิน่ต่าง ๆ และสถาปัตยกรรมอนังดงาม 

คํ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม AMERIHA HOUSE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอื
เทยีบเท่า ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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08.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม นําท่านไปยงั ตาบะตาบาอี เฮ้าส์ Tabatabei 

House พพิธิภณัฑค์ฤหาสน์ประวตัศิาสตรข์องตระกูลตาบะตาบาอ ีหนึ่งในตระกูลทีร่ํ่ารวยของเมอืงคา
ชาน สรา้งในรชัสมยัของราชวงศ์ฆจาร ์ประมาณปีค.ศ. 
1880 ครอบคลุมพืน้ 5,000 ตร.ม. ประกอบไปดว้ยหอ้ง
ต่าง ๆ 40 หอ้ง ลานและสนามหญ้า 4 แห่ง ชัน้ใต้ดนิ 4 
หอ้ง ปล่องรบัลม 3 ปล่อง และสวนดอกไม ้โดยแบ่งเป็น
ส่วนที่เรยีกว่า “บริานี่” เป็นพื้นสาธารณะ และส่วน “อนั
ดารูนี่ ”  เ ป็นพื้นส่วนตัว  ซึ่งได้ร ับการตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมที่พกัอาศัยแบบอิหร่านพื้นถิ่น ที่ตกแต่งด้วยภาพนูนตํ่าสลกัหิน งานปูนปั้น  และงาน
กระจกส ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ นําท่านเดนิทางกลบัมายงักรงุเตหะราน เพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
14.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิตหะรานอหิมา่มโคมยันี (IKA) และทาํการเชค็อนิตัว๋  
16.55 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพ โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY434 
20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิมสักตัเพื่อเปลีย่นเครือ่ง 
22.05 น. ออกเดนิทางต่อ เทีย่วบนิ WY817 
 
 
 
06.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK)  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ (บาท)  
จ านวนผูเ้ดินทาง พกั 2 ท่าน/ห้อง พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

16 – 20 ท่าน 75,800.- 11,500.- 
10 – 15 ท่าน 82,800.- 11,500.- 

 
 

วนัท่ีแปด (9 พ.ย.) คฤหาสน์ตาบะตาบาอี–ท่าอากาศยานเตหะรานฯ –มสักตั   (B/L/–)   
                      (B/L/D) 

วนัท่ีเก้า (10 พ.ย.) ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู      (–/–/–)   
                      (B/L/D) 

ค าแนะน า   
1.สภุาพสตรี เตรียมเสือ้แขนยาวท่ีมีชายเสือ้ยาวคลมุสะโพก ควรเป็นเสือ้แบบหลวมๆท่ีไมรั่ดรูปหรือเน้นสรีระ  
2.สภุาพสตรี สวมผ้าคลมุศีรษะเม่ือถึงอิหร่านขณะเดนิออกจากเคร่ืองบนิ และคลมุตลอดเวลาเม่ือท่องเท่ียว สามารถ
สวมกางเกงขายาวได้แตไ่มค่วรเป็นกางเกงรัดรูปเน้นรูปร่างจนเกินไป 
3.สภุาพบรุุษ ใสช่ดุสภุาพสวมกางเกงขายาวเรียบร้อย ไมส่วมกางเกงขาสัน้หรือกางเกงสามสว่น 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป-กลบัเป็นหมูค่ณะ + ค่าภาษสีนามบนิ สายการบนิ OMAN AIR 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทางเตหะราน-ชรีาช  
- ค่าอาหารตามรายการ    
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ    
- ค่ารถ-รบัส่งและนําเทีย่วตามรายการ  
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการ  
- ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศอหิรา่น (ทําทีส่ถานทตูอหิร่านประจาํประเทศไทย)  
- ค่าไกดท์อ้งถิน่ภาษาองักฤษ 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าเครือ่งดื่มพเิศษ, ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท์ 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
- ค่าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิ 20 กก. 
- ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย จ านวนขึ้นกบัความพึงพอใจของท่าน 
- ทิปไกดท้์องถ่ิน+ทิปคนขบัรถ 40 USD/ ท่านตลอดทริป 
 
การจองและช าระเงิน 
- กรณุาชําระมดัจาํงวดแรก ท่านละ 40,000 บาท  หลงัจากส่งหน้าพาสปอรต์ 
- ชาํระค่าทวัรง์วดสุดทา้ย     ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 45 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
หมายเหต ุ: การทาํวซี่าอหิรา่น ไมต่อ้งแสดงตวัทีส่ถานทตู 
 
การยกเลิก 
- แจง้ยกเลกิเกนิกว่า 45 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ยเฉพาะส่วนทีเ่กดิการจา่ยจรงิไปแลว้ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ 
- แจง้ยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ย 25% 
- แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% 
- แจง้ยกเลกิตํ่ากว่า 30 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  
 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทวัร ์ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบจากเหตุอนัเน่ืองมาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมอืง อุบตัเิหตุ 
ภยัธรรมชาต ิ สภาพดนิฟ้าอากาศ  ปัญหาการจราจร การล่าชา้ หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ แต่เราจะแกไ้ขใหด้ทีีสุ่ด 
- สถานทตูเกบ็ค่าธรรมเนียมวซี่า 2,500  บาท โดยปรยิาย (ไมค่นืทุกกรณ)ี   
- สงวนสทิธิไ์มข่ายแก่บุคคลทีส่งสยัว่าจะลกัลอบไปทํางานในต่างประเทศ 
- ท่านสามารถ นําบตัรเครดติ เช่น VISA, MASTER ไปใชไ้ดเ้ฉพาะในรา้นคา้ขนาดใหญ่เท่านัน้ 
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เส้นทางท่องเท่ียว 

 
 
 
 


