
 
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07676 

ก ำหนดเดินทำง : 7 – 15 ก.พ. 2563 
 
 
XX.XX น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ขาออก บรเิวณดา้นหน้าเคาน์เตอร์เชค็อิน ของ

สายการบนิโอมานแอร ์เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก  
23.35 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบิน 

W5-050 
 
 
 
03.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตหะรำนอิหม่ำมโคมัยนี (IKA) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของกรุง

เตหะรานประมาณ 60 กิโลเมตร (สุภาพสตรกีรุณาคลุมผมให้เรยีบร้อยก่อนลงจากเครือ่ง) ผ่านพิธกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดูเพยีงหน้าพาสปอรต์และวซี่าเท่านัน้ เมื่อ
ผ่านขัน้ตอนต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ใจกลางกรุงเตหะราน 

เชา้  หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ 
National Museum of Iran อายุกว่า 70 ปี  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดทางด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศอิหร่านจ านวนมากกว่า 300,000 ชิ้น โดยแบ่งเป็นส่วน 
พพิธิภณัฑ์อิหร่านโบราณ และพพิธิภณัฑ์ยุคอิสลาม ถือเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ที่รวบรวม
และจดัแสดงวตัถุต่าง ๆ ตัง้แต่ยุคโบราณ ยุคกลาง จนมาถึงยุคอิสลาม เช่น ภาชนะเครื่องป้ันดินเผา 
โลหะวตัถุ ซากสิง่ทอ หนังสอืและเหรยีญกษาปณ์ที่หายาก โดยแบ่งตามช่วงเวลาทางประวตัศิาสตร์และ
หวัขอ้ทางโบราณคดทีีต่่างกนั ท าใหท้่านไดรู้จ้กัอหิร่านและอาณาจกัรเปอรเ์ซยีโบราณไดอ้ย่างลกึซึ้ง เพิม่
อรรถรสและเพลดิเพลนิไปกบัการท่องเทีย่วตลอดโปรแกรม 

วนัแรก (7 ก.พ.)  กรงุเทพฯ – เตหะรำน        (–/–/–)   
                      (B/L/D) 

วนัสอง (8 ก.พ.) พิพิธภณัฑ์สถำนแห่งชำติ – พระรำชวงัโกเลสตำน – พิพิธภณัฑ์อญัมณี (B/L/D) 
      (–/–/–)                         
(B/L/D) 
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จากนัน้ น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโกเลสตำน Golestan Palace หนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่
ทีสุ่ดในกรุงเตหะราน ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2013 ในอดตีหลงัการปฏวิตัลิ้มลา้ง
ราชวงศ์ปาห์ลาว ีกษัตรยิ์องค์สุดท้ายของอิหร่าน โดยอิหม่ามโคมยันี
และขีน้สู่อ านาจปกครองประเทศและท าใหอ้ิหร่านเป็นรฐัอิสลามนิกาย
ชอีะห์เข้มข้น ท าให้พระราชวงัแห่งนี้ถูกทิ้งร้าง ต่อมาในระยะห้าปีที่
ผ่านมารฐับาลพลเรอืนได้ฟ้ืนฟูพระราชวงัแห่งนี้ ให้สวยงามยิ่งใหญ่
ดงัเดิมและกลายเป็นสมบัติอนัล ้าค่าของชาติอีกครัง้ ภายในตกแต่ง
ด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเดียวกับเพชร ภายนอกตกแต่งด้วย
กระเบื้องเคลอืบที่มสีสีนัและมลีวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ตามแบบก่อสร้างโดยกษัตรยิ์นาเซอรลั-
ดนิ ชาหแ์ห่งของราชวงศ์ กอญรั (Naser al-Din Shah Qajar) ช่วงปีครสิต์ศกัราช 1848-1896  ทรงโปรด
ใหส้รา้งและตกแต่งพระราชวงัผสมผสานศลิปะแบบยุโรป  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อญัมณีแห่งชำติอิหร่ำน Iranian National Jewels Museum อคัรสถานที่ผู้

มาเยอืนอหิร่านหา้มพลาด กรุอภมิหาสมบตัทิีร่วบรวมอญัมณีจากทุกยุคทุกสมยัของกษตัรยิท์ุกราชวงศ์ที่
เคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียในอดีต ถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้จนเรยีกได้ว่ามคีวามอลงัการและมี
จ านวนมากมายที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น มงกุฎของกษัตรยิ์และเทยีร่า 30 องค์ที่วจิิตรประณีต ขนนก
ประดบัพระเกศา กระบี ่ดาบและโล่ทีป่ระดบัดว้ยอญัมณีล ้าค่ามากมาย เครื่องราชูปโภคและเครื่องใชต้่าง 
ๆ ที่ประดบัตกแต่งอย่างวจิติร เช่น ลูกโลกสทีองขนาดใหญ่ที่มมีหาสมุทรท าจากมรกต เป็นต้น ซึ่งเก็บ
รวบรวมหรอืสวมใส่โดยกษตัรยิเ์ปอรเ์ซยีราชวงศ์ซาฟาวดิในศตวรรษที ่16  

จากนัน้ น าท่านชม มิรำจทำวเวอร์ Milad Tower หรือ เตหะราน ทาวเวอร์ Tehran Tower หอชมเมืองแห่ง
ความภาคภูมใิจของคนอิหร่านทัง้มวล สูง 435 เมตร (รวมเสา
อากาศที่ยอดหอ) เป็นทาวเวอรท์ี่สูงติดอนัดบั 6 ของโลก และ
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ตั ้งตรงอิสระสูงอันดับ  24 ของโลกด้วย  
ออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านทัง้หมด โดยน าท่าน
ขึน้ลฟิต์ขนาดใหญ่ที่จุคนได้ 20 คนต่อครัง้ไปยงัด้านบนสุดของ
หอ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงเตหะรานแบบพาโนรามคิ 

360 องศา โดยมเีทอืกเขาอลัโบรซ์เป็นฉากหลกัทางทศิเหนือของเมอืง 
ค ่า หลังรบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าเช็คอินที่พกั  ESPINAS HOTEL ระดบั 5 ดาว   

หรอืเทยีบเท่า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

09.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม น า
ท่านเดนิทางไปยงั พระราชวงัเนียวาราน ห่างไปทางทศิ
เหนือ ระยะทาง 17 กม. ราว 45 นาท ี 

 เดินทางถึง น าท่านเข้าชม เนียวำรำน พำเลซ คอม
เพล็กซ์ อดีตหมู่พระราชวงัที่ประทับของราชวงศ์ฆจาร ์
Qajar และราชวงศ์ปาห์ลาวี Pahlavi ก่อนที่จะถูกปฏิวัติ

วนัท่ีสำม (9 ก.พ.)   พระรำชวงัเนียวำรำน – ชีรำซ – คฤหำสน์โบรำณ   (B/L/D)   
                      (B/L/D) 
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และล้มลา้งระบอบกษัตรยิ์ลงโดยอายะตุลลอฮ ์โคมยันีเมื่อตน้ปีค.ศ.1979 โดยพระราชวงัแห่งนี้ถูกอ้างว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของตะวนัตกทีม่อี านาจอยูเ่บื้องหลงัพระเจา้ชาหแ์ห่งอหิร่าน และความฟุ้งเฟ้ือของราชวงศ์
อย่างชดัเจน แต่ขณะเดียวกันเราปฏเิสธไม่ได้ว่าพระราชวงัก็เป็นตวับ่งบอกถึงความเจรญิรุ่งเรอืงของ
ประเทศอิหร่านเช่นกัน โดยภายในหมู่พระราชวงัประกอบไปด้วยต าหนักที่ประทบัต่าง ๆ เช่น พระ
ต าหนักอาเหมด ซาฮ ีที่พระทบัของอาหมดั ชาห์แห่งฆจาร์ เป็นต าหนักทีเ่ก่าแก่ที่สุด รายลอ้มดว้ยพระ
อุทยาน พระต าหนักซาเฮป ฆจณีั ต าหนักทรงงานของพระเจา้ซาห์ พระราชวงัเนียวาราน ทีป่ระทบัของ
พระเจา้ซาหโ์มฮมัหมดั เรซ่า ปาหล์าว ีกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของอหิร่าน และ หอ้งสมุดส่วนพระองค ์เป็นที่
เกบ็หนังสอืราว 23,000 เล่ม โดยเกือบทัง้หมดเป็นหนังสอืเกีย่วกบัปรชัญาทีเ่ขยีนด้วยภาษาเปอรเ์ซียน
และฝรัง่เศส ภายในหอ้งสมุดถูกออกแบบแตกต่างไปจากสณัฐานและมุมมองทัว่ไปของสถาปนิก โดยเป็น
การผสมผสานระหว่างโละหะบรอนซ์เขา้กบักระจกพเิศษ โดยมแีท่งแก้วทรงกระบอกแขวนภายในห้อง
กว่า 300 ชิ้น เพื่อตกแต่งและเพิ่มแสงสว่างภายในห้องสมุด สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางไปยงัท่า
อากาศยานภายในประเทศเมหร์าบาด เพื่อเดนิทางต่อไปยงัเมอืงซรีาช 

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

ชีรำช Shiraz เป็นเมืองเอกของจงัหวดัฟาร์ เป็นเมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นอบัดบัห้าของอิหร่าน ราว 
1,869,001 คน อดตีเมอืงโบราณอายุเก่าแก่กว่า 6,000 ปี แต่เป็นที่รูจ้กัเมื่อ 2,000 ปีก่อนครสิตกาลจาก
จารกึอกัษรคูนิฟอรม์บนแผ่นดนิเหนียว เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรแซสซาเนียน กองทพั
อาหรบั กองทัพมองโกล กองทัพทาเมอเรน ราชวงศ์ซาฟาวิด กองทัพอัฟกาน ราชวงศ์ฆจาร์ และ
ราชวงศ์ปาห์ลาวี ก่อนจะเป็นสาธารณรฐัอิสลามอิหร่านในปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 13 ชีราซเคยเป็น
ศูนยก์ลางงานศลิปะและอกัษรชัน้น าในดนิแดนเปอรเ์ซีย และเป็นบ้านเกิดของไซยดิ อล-ีโมฮมัหมดั ชรีา
ซ ีผูร้่วมก่อตัง้ศาสนาบาฮาย  

จากนัน้ เดนิทางสู่ใจกลางเมอืงชรีาชเพื่อชม ฆำวำม เฮ้ำส์ Qavam House หรอืมกัเรยีกทัว่ไปว่า นารนัเจสตาเน
ฆาวาม Naranjestan e Ghavam คฤหาสน์ของคหบดีตระกูลฆา
วามอายุ เก่ าแก่กว่า 125 ปี  สร้างขึ้น ในสมัยราชวงศ์ฆจาร์ที่
ปกครองระหว่างปีค.ศ.1879-1886 โดยคฤหาสน์แห่งนี้ได้รบัการ
ยกย่องให้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมบ้านโบราณในยุคฆจาร ์
ภายในจะมสีวนเปอรเ์ซียที่มอีาคาร 3 หลงัตัง้อยู่โดยอาคารมีสอง
ชัน้  ชัน้บนจะมีระเบียงขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยกระจกหรูหรา 

กระเบื้องปูสสีดใส งานไม้ โดยเฉพาะประตูและหน้าต่างไม้วอลนัทและกระจก  บนเพดานภายในบ้านมี
ภาพวาดที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากยุควคิตอเรยีนในยุโรป บรเิวณทางเดนิสู่อาคารทีห่น้าบรรณโค้งคลา้ย
ดอกจกิตกแต่งเป็นภาพวาดของสงิโตและพระอาทติย์ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของราชวงศ์ฆจาร์ ขนาบสวน
ดอกไมแ้ละตน้อนิทผลมัที่ประดบัประดบัรอบร่องน ้าตกจากสระน ้าหน้าอาคาร ตลอดทางจะมนี ้าพุที่เรยีง
เป็นเป็นทวิแถว 

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม ZANDIYEH HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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08.00 น หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม น าท่านเข้าชม สุเหร่ำสีชมพู Nasir-Ol-Molk 

Mosque สุเหร่าที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฆจาร์ ด้านหน้าอาคารประดับด้วยกระจกสีบานใหญ่และ
ลวดลายองคป์ระกอบแบบดัง้เดมิ โดยดา้นนอกอาคารจะตกแต่งดว้ยกระเบื้องโมเสกเลก็ละเอยีดในโทนที่
น ้าเงนิอมชมพู ซุม้เพดานหน้าอาคารแต่ละช่องเสาประดบั
ด้วยลวดลายรงันกนางแอ่น เป็นสุเหร่าที่ไม่มีโดมเหมอืน
สุเหร่าทัว่ไป ดา้นหน้ามสีระน ้ายาวรอบสระประด้บดว้ยต้น
กุหลาบหลากสีโทนแดงชมพู ซุ้มโค้งและคานภายใน
ประดับด้วยโมเสกลายต่าง ๆ ในแต่ละห้อง เช่นลาย
กุหลาบสชีมพูที่ตดัขอบด้วยสเีหลอืงอมส้มบนพื้นสนี ้าเงนิ
และลวดลายข้าวหลามตัดที่เดินเส้นด้วยสฟ้ีาเทอร์คอยซ์
และด า เสาหินแกรนิตแต่ละต้นแกะสลกัเป็นลายเกลยีวด้วยอ่อนช้อยแข็งแรง กลมกลนืไปกบัลวดลาย
ต่าง ๆ บนหวัเสา คานและเพดาน แสงภายนอกที่สาดทะลุกระจกสหีลากลวดลาย ที่ติดตัง้บนซุ้มโค้ง
เหนือประดูและประตูไม้กระทบกับ สะท้อนผนังราวกับแสงสายรุ้งและกระทบมายงัพรมทอมือสีแดง
เดินเส้นด้วยไหมขนแกะลวดลายละเอียดงดงามวิจติรเลอค่า สะท้อนให้เห็นถึงความตัง้ใจและศรทัธา
ของศาสนิกชนยิง่นัก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม อนุสรณ์สถำนฮำเฟช Aramgah–e Hafez สุสานของชาม โอด-ดิน มูฮัมหมัด หรือ 

ฮาเฟซ ปรชัญาเมธหีลวงของเปอรเ์ซยีทีร่จนากลอนออกมาดว้ยหวัใจ มชี่วงชวีติอยู่ในศตวรรษที ่12 เป็น
บุคคลหนึ่งที่ชาวอิหร่านให้ความเคารพนับถือมาก จนมีค ากล่าวว่า “สิ่งส าคญัสองสิ่งในบ้านของชาว
มุสลมิอหิร่านพงึม ีสิง่แรกคอื คมัภีรอ์ลักุรอานและการเกบ็รวบรวมผลงานกวรีจนาของฮาเฟซ ดงันัน้จงึมี
การสร้างในปีค.ศ. 1773 และบูรณะสุสานของท่านมาโดยตลอด ปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานที่
สรา้งขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1953 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงมลีกัษณะเป็นสวนไมป้ระดบัทีม่ที ัง้ตน้สนขนาดใหญ่ทีเ่รยีง
รายตลอดขา้งทาง จากทางเขา้สู่ศาลาแปดเหลีย่มหลงัคาทรงโดงแบบเปิดโล่งมโีลงศพหนิตัง้อยู่ตรงกลาง 
บนเพดานหลังคาทรงโดมตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกเป็นรูปดอกดาวกระจายสีด าในกรอบลวดลาย
เรขาคณิตสีฟ้าเทอร์คอยซ์ เปรยีบได้กับแสงที่สาดจากพระอาทิตย์ที่เต็มลวดลายดอกไม้เรขาคณิตที่
สวยงามตรงกลางเพดาน ขณะที่หวัเสาแกะสลกัเป็นลวดลายรงันกนางแอ่นทัง้แปดต้น ท าให้เราเขา้ถึง
ความคดิ ความศรทัธา และการใหค้วามส าคญัต่อบุคคลของชาวอหิร่าน 

จากนัน้  น าท่านชม กำริม ข่ำน ซิต้ำเดล Karim Khan Citadel หรอื อารเ์ก การมิ ขา่น Ark-e Karim Khan ป้อม
ปราสาทที่สร้างโดยการิม ข่าน แห่งราชวงศ์แซนด์ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1766 เพื่อใช้เป็นที่ประทบัของ
พระองค์ โดยชวนเชิญสถาปนิก ศิลปิน และจดัซื้อวสัดุที่ดีที่สุดจากที่ต่าง ๆ รวมถึงต่างประเทศใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมาก่อสร้าง เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีก าแพงสูงท ามุม 90 องศาเชื่อมกับหอคอยอิฐ
ทรงกระบอก สงู 14 เมตร หนา 3 เมตร ยาว ผนังแต่ละดา้นยาว 12 เมตร แต่ต่อมาในสมยัราชวงศ์ฆจาร์
ป้อมปราสาทแห่งนี้ไดก้ลายเป็นทีพ่ านักของผูว้่าราชการเมอืง โดยเจา้ชายอบัโดลโฮสเซน มรีซ์่าแห่งฟาร์
มนัฟาร์ม่า ผู้ว่าราชการจงัหวดัฟาร์ได้บูรณะป้อมปราสาทเพิ่มเติมนิดหน่อย แต่หลังการล่มสลายของ
ราชวงศ์ฆจาร ์ป้อมปราสาทแห่งนี้ถูกดดัแปลงเป็นคุกแทน ภาพเขยีนผนังต่าง ๆ ถูกฉาบทบั และไดเ้ริม่
บูรณะปราสาทจรงิจงัอกีครัง้โดยองคก์รมรดกวฒันธรรมอหิร่านในปีค.ศ.1977 

วนัท่ีส่ี (10 ก.พ.)   มสัยิดสีชมพ ู– กำริมข่ำน – วำคิล บำซ่ำร ์    (B/L/D)   
                      (B/L/D) 



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

จากนัน้ น าท่านเดนิเทา้ไปยงั วำคิล บำซำร ์Vakil Bazaar ทีห่่างออกไปราว 700เมตร เป็นตลาดนัดใหญ่ใจกลาง
เมอืงชรีาช อีกหนึ่งศูนย์กลางทางประวตัศิาสตร์ทีเ่ก่าแก่และสวยงามมาก เริม่สร้างขึ้นในราชวงศ์บูยดิส์
ในศตวรรษที่ 11 เป็นตลาดนัดที่มีลานกว้าง ที่พกักองคาราวาน เรอืนอาบน ้า และร้านเก่าแก่ที่เต็มไป

ด้วยสินค้าต่าง ๆ เช่น พรมเปอร์เซีย เครื่องหัตถกรรม
ทองแดง และของเก่ามากมาย โดยตัง้อยู่ในอาคารทีก่่อดว้ยอฐิ 
โถงทางเดนิทีเ่ป็นหลงัคาโดมที่ต่อเป็นแถวยาวหลายรอ้ยเมตร 
ประดบัด้วยกระเบื้องโมเสกสวยงาม ผูค้นเดนิชมและเลอืกซื้อ
สนิคา้กนัอย่างคกึคกัตลอดทัง้วนั ท่านสามารถหาของฝากจาก
ตลาดแห่งนี้ไดไ้ม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ของใช ้ของกนิต่างๆ 

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม ZANDIYEH HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
08.00 น หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  น าท่านไปยัง เปอร์เซโปลิส ห่างไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 56 กม. ราว 1.15 นาท ี
 เปอร์เซโปลิส Persepolis มคีวามหมายว่า “เมอืงของชาวเปอรเ์ซีย” ที่มี

ชื่อว่า “ปารซ์่า” แหล่งโบราณคดขีองซากเมอืงโบราณอายุราว 515 ปีก่อน
คริสตกาล เชื่อกันว่ากษัตริย์ไซรัส ที่ 2 หรือ ไซรัสมหาราช ผู้สร้าง
จกัรวรรดอิะเคมนีิด อาณาจกัรแห่งแรกบนดินแดนเปอร์เซีย ทรงเป็นผู้
เลือกสถานที่ตัง้เมืองโบราณแห่งนี้  แต่ยงัมีเมืองปาซาร์กาดเป็นเมือง
หลวง แต่จากการถอดความจารกึบนอาคารในเปอรเ์ซโปลสิ ท าใหเ้ชื่อว่า
กษัตริย์ดาริอุสที่  1 หรือ ดาริอุสมหาราช ผู้ปกครองคนที่  6 ของ
ราชวงศ์อะเคมนีิด ทรงเป็นผูส้รา้งพระราชวงัแห่งนี้ และมกีารก่อสรา้งเพิม่เตมิเรื่อยมา 5 รชักาลแต่ยงัไม่
เสรจ็สมบูรณ์ จนกระทัง่กองทพัของอเลก็ซานเดอรม์หาราชกรฑีาทพัพชิติอาณาจกัรเปอรเ์ซยี และไดเ้ผา
ท าลายอย่างย่อยยับในปีค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล แต่ความใหญ่โตและซากปรกัหักพังยังคงความ
อลงัการในด้านสถาปัตยกรรม จน UNESCO ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 เป็นตวัอย่างที่
ดทีีสุ่ดของงานสถาปัตยกรรมอะเคมนีิด 

จากนัน้ น าท่านไปยงั นัค-เช รอสตมั ห่างไปทางทศิเหนือระยะทาง 10 กม. ราว  20 นาท ี
 นัค-เช รสุตมั Naqsh-e Rustam หรอื นครหลงัความตาย เป็นสุสานในยุคราชวงศ์อะเคมนีิดและแซสซา

นิด ของกษัตรยิส์ีพ่ระองคท์ีเ่คยครองราชและประทบัอยู่ที่พระราชวงัเปอรเ์ซโปลสิก่อนทีจ่ะสวรรคต ตาม
หลกัของศาสนาโซโรแอสเตอรท์ี่เชื่อในชวีติหลงัความตาย ที่ยงัคงด าเนินชวีติต่อไปสู่อีกโลกอีกมติิหนึ่ง 
ดงันัน้จงึตอ้งสรา้งสุสานใหม้คีวามใหญ่โตอลงัการ เทยีบเท่าพระราชวงัที่กษตัรยิ์เหล่านัน้ประทบัอยู่ตอน
มชีวีติ ซึ่งเป็นของกษตัรยิส์ีพ่ระองคท์ี่สรา้งให้เหนือธรรมดา โดยขุดเจาะหน้าผาหนิลกึเขา้ไปเป็นคูหาถ ้า
ขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 20 เมตร ด้านล่างของสุสานใกล้พื้นดนิมกีารแกะสลกัหินภาพนูนต ่าขนาดใหญ่
หลายภาพ เช่น ภาพของกษตัรยิแ์ซสซานดิพระองคห์นึ่งไดพ้บกบัเทพเจา้ระหว่างการต่อสู ้และภาพของ
กษตัรยิช์าเปอร ์ที ่1 แห่งราชวงศ์แซสซานิดทรงมา้พรอ้มกบัจกัรพรรดโิรมนัวาเลเรยีนทีก่ าลงัโคง้ค านับ
พระองคข์ณะที่ยอมจ านน และรูปของกษตัรยิฟิ์ลปิแห่งอาหรบั (ผู้ที่จ่ายส่วยใหก้บัพระองค์) ก าลงัจูงม้า

วนัท่ีห้ำ (11 ก.พ.) ชีรำช – เปอรซี์โปลิส – นัค เช รอสตมั – อิสฟำฮำน    (B/L/D)   
                      (B/L/D) 



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

ใหพ้ระองค ์ซึง่เป็นภาพทีโ่ด่งดงัทีสุ่ด เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัเขา้เมอืงชรีาซ เพื่อรบัประทาน
อาหารกลางวนั 

บ่าย หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น ำท่ำนเดนิทำงไปยงัเมอืงอสิฟำฮำน ห่ำงไปทำงทศิเหนือ 
ระยะทาง 483 กม. ราว 6 ชัว่โมง 

 อิสฟำฮำน Isfahan เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสามของอิหร่าน เคยเป็นหนึ่งในนครใหญ่ที่สุดในโลก จากค า
กล่าวของ บนิ บตัตูต้า พ่อค้าและนักแสวงโชคชาวมุสลมิในศตวรรษที่ 12 “นครอิสฟาฮานเป็นหนึ่งใน
เมอืงใหญ่และยุตธิรรมทีสุ่ดในโลก แต่ตอนนี้พืน้ทีส่่วนใหญ่กลายเป็นซากปรกัหกัพงั” โดยเป็นอดตีเมอืง
หลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ซยี ภายใตก้ารปกครองของซาห ์อบับาส ที ่1 แห่งเปอรเ์ซยี หรอื ซาห ์อบับา
สมหาราชแห่งราชวงศ์ซาฟาวดิ ซึ่งเป็นยุคที่มคีวามรุ่งเรอืงสูงสุดในศตวรรษที่ 16-17 อิสฟาฮานเป็นที่
รูจ้กัดใีนทวปียุโรป เป็นเมอืงทีน่ักเดนิทางชาวยุโรปตอ้งมาเยอืน เป็นทัง้เมอืงศูนยก์ลางการปกครองและ

เมืองศูนย์กลางทางการค้า จนได้รบัฉายาว่า “Esfahan is 
half of the world” ใครตอ้งการสนิคา้อะไรกต็้องไปซื้อหากนั
ที่อิสฟาฮาน ช่วงเวลาดังกล่าวอาณาจกัรเปอร์เซียได้เชื่อม
สมัพนัธไมตรกีบัอาณาจกัรต่าง ๆ  รวมทัง้กรุงศรอียุธยาซึง่ตรง
กบัรชัสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอกีดว้ย ปัจจุบนันี้
เป็นเมอืงมรดกโลกโดยการขึน้ทะเบยีนขององคก์ารยูเนสโก 

 เดนิทางถึงอิสฟาฮาน น าท่านไปยงั ชิ-โอ-เช-โปล Si-o-se-pol Bridge หรอื อลัลอฮ์เวอร์ด ิข่าน บรดิจ์ 
Allahverdi Khan Bridge สรา้งขึน้ในสมยัซาห ์อบับาส ที ่1 สร้างระหว่างปี ค.ศ.1599-1602 ควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยผู้บัญชาการกองทัพบกชาวจอร์เจีย อัลลอฮ์เวอร์ดิ ข่าน  สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
คฤหาสน์ของชนชัน้สูงไปยงัชุมชนชาวอาร์เมเนียนในย่านนิว จุลฟา สะพานยาว 297.76 เมตร กว้าง 
14.75 เมตร มรีาวสะพานทัง้สองดา้นเป็นผนังกัน้ออกแบบเป็นซุม้โคง้อฐิก่อทรงกลบีบวัเรยีงแนวเสน้ตรง 
33 ซุม้ ในเวลากลางคนืสะพานจะเปิดไฟ ท าใหดู้แลว้สวยงามมาก  

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม KOWSAR  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
08.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม น าท่านชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ของเมอืงอสิฟา

ฮาน ซึง่อยู่บรเิวณโดยรอบจตัุรสัอหิม่ามใจกลางเมอืง 
 
 
 
 

 

น า
ท่านเที่ยวชม พระรำชวงัเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace  สรา้งในปี 1614 สมยั  ชาห์อบับาสที่ 1 
แล้วเสรจ็ในปี1647สมยัชาห์ อบับาสที่2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืงและงานสงัสรรค์
ต่างๆ  โดยเลยีนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามนิิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสา   คอลมัน์

วนัท่ีหก (12 ก.พ.) อิสฟำฮำน – พระรำชวงัเชเฮลโซตุน – มสัยิดอิหม่ำม    (B/L/D)   
                      (B/L/D) 

วนันีท่้านตอ้งเดินเท่ียวทัง้วนัตามจดุต่าง ๆ ในเมืองอิสฟาฮาน รถจะมารบัอีกครัง้ตอน 18.00 น.  
ดงันัน้ท่านตอ้งเตรียมกระเป๋าถือและของใชจ้  าเป็นใหพ้รอ้ม รม่ / หมวก / ครีมกนัแดด ฯลฯ 
แต่ไม่ควรถือเยอะเกินไปเพราะจะกลายเป็นภาระเน่ืองจากเดินเท่ียวทัง้วนั 
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เป็นเสาไมแ้ทนหนิ  มเีสาไมส้งูทีโ่ถงดา้นหน้า 20ตน้ทอดเงาลงไปบนผนืน ้าทีใ่สนิ่งในสระซึ่งอยู่ดา้นหน้า
วงั  นับทัง้เสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน ้าอีก 20 ต้นรวมเป็นเสา40ต้นตามความหมายของชื่อ
พระราชวงั  ในหอ้งโถงดา้นในของเชเฮลโซตุน มภีาพเขยีนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพทีม่ชีื่อเสยีง
โดยฝีมอืของศลิปินประจ ายุคซาฟาวดิ  ส่วนรอบ ๆ ตวั  วงันัน้
ร่มรื่นไปด้วยแมกไมใ้หญ่น้อยทีอ่ยู่รายรอบ  จงึถอืเป็นตน้แบบ
ของสวนแบบเปอรเ์ซยีทีส่วยงามอกีแห่งหนึ่ง 

จากนัน้ น าท่านเดินต่อไปยัง มัสยิดอิหม่ำม Imam Mosque ตัง้อยู่
ปลายสุดทางดา้นทศิใตข้องจตัุรสั  เป็นหนึ่งในสุเหร่าทีย่ ิง่ใหญ่
และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เริม่สร้างในปีค.ศ.1611 
สมยัชาห์ อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา  นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยงัเป็น
สุเหร่าทีม่อีงคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามที่สุดในประเทศอหิร่าน  โดยเฉพาะโดมประธาน
ขนาดมหมึาที่สร้างคร่อมกนัเป็นสองชัน้ขนานกนัตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมผีลต่อการระบายอากาศและ
การกระจายของเสยีงผูน้ าสวดใหแ้ผ่ออกไป จนไดย้นิอย่างชดัเจนในทุกซอกทุกมุมของมสัยดิโดยไม่ตอ้ง
ใชไ้มโครโฟน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม พระรำชวงัอะลี ฆำปู Ali Qapu Palace สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่

ประทบัของชาห์ อบับาสที่ 1 ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกของจตัุรสั
อิหม่าม เป็นอาคาร 6 ชัน้ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการ
ก่อสร้าง ชัน้ 3 ของพระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มรีะเบยีง
หนัหน้าเข้าหาจัตุรสัอิหม่ามส าหรบัพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ ปัจจุบัน
กลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถ
มองเหน็ทุกมุมและทุกอย่างทีอ่ยู่บนจตัุรสัไดอ้ย่างชดัเจน  

จากนัน้ เขา้ชม มสัยิดเชข ลอ็ตฟอลลอฮ ์Sheikh Lotfollah Mosque มสัยดิประจ าองคพ์ระมหากษตัรยิแ์ละพระ
บรมวงศานุวงศ์เท่านัน้ทีจ่ะเขา้มาท าการละหมาดได ้ สรา้งโดยชาห์ อบับาสที ่1 ระหว่างปี 1603-19 ขึ้น

ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมชิน้เอกของอหิร่าน ได้รบัการ
ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงามทีสุ่ดทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีโ่ดมประธานทรงดอกบวัตูม โดดเด่นดว้ย
ลวดลายเถาไม้สีขาวร้อยเรยีงพนัเป็นแพตเทริ์นเดยีวกนับน
พื้นที่น ้ าตาลอ่อนดูเด่นจากระยะไกล และมีดอกไม้สีเขียว
เทอรค์อยซ์เรยีงตวัแบบมรีะยะห่างเป็นสเีดยีวกบัปลายยอด

โดม ราวดอกไม้โปรยปลายมาจากยอดโดม ขณะที่ฐานโดมเป็นทรงกระบอกประดบัดว้ยโมเสกสนี ้าเขม้
และเขยีวเทอรค์อยซ์ลายอกัษรอารบคิทีส่วยงาม และมปีระตูทางเขา้เป็นรูปตวั L และพรมทอมอืภายใน
อาคารกม็ลีวดลายทกัทอทีว่จิติรสวยงามเลอค่าเช่นกนั 

จากนัน้ ให้ท่านได้มเีวลาอย่างเต็มที่ในการช้อปป้ิง ณ บรเิวณแกรนด์บาซาร์ ชมและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงใน
บรเิวณใกลเ้คยีง จนสมควรแก่เวลา รถโคช้มารบัท่านเดนิทางไปยงัภตัตาคาร   
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ระหว่างทาง ผ่านชม สะพำนคำจู Khaju Bridge สะพานประวตัิศาสตร์ที่สร้างขา้มสองฝัง่ของแม่น ้าซา
ยนัเดหรุ์ด ซึง่เป็นแม่น ้าใหญ่ทีสุ่ดบนทีร่าบสงูอริาเนียน โดยซาห ์อบั
บาสที ่2 แห่งราชวงศ์ซาฟาวดิเมื่อปี ค.ศ 1650 เพื่อใชเ้ป็นทัง้สะพาน
ขา้มแม่น ้าและเป็นฝายกกัเก็บน ้าในเวลาเดยีวกนั โดยสะพานสร้าง
เป็นสองระดบั โครงสร้างตอนล่างเป็นหนิและส่วนตอนบนเป็นอฐิ มี
พ ลับพ ลาที่ ป ระทับ ส าห รับ ก ารเสด็ จป ระทับชั ว่ค ราวขอ ง
พระมหากษัตริย์ โดยพลบัพลาตัง้อยู่กึ่งกลางสะพานชัน้ที่สอง เคยได้รบัการยกย่องว่าเป็น “สะพานที่
สวยงามประณีตทีสุ่ดของเมอืง” 

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม KOWSAR  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
   
 
08.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม น าท่านเดนิทางไปยงั โบสถ์แว้งค์ Vank Church 

เป็นโบสถ์ประจ าชุมชนชาวอาร์เมเนีย ซึ่งพกัอาศัยอยู่ในเขตนิวจุลฟาของเมืองอิสฟาฮาน ซึ่งนับถือ
ศาสนาครสิต์ นิกายออรโ์ธดอกซ์ นับเป็นตวัอย่างหนึ่งของคนต่างนิกายต่างศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกนั
ได้อย่างมคีวามสุข และชี้ให้เหน็ถงึความใจกว้างของผู้น าอิหร่านและผู้น าทางศาสนา อีกทัง้ผู้น าในการ
บรหิารประเทศ ซึง่เป็นมุสลมินิกายชอีะห์ ตวัโบถ์สรา้งระหว่างปีค.ศ. 1606-1655 หากมองจากภายนอก
จะเหน็โดมของโบสถ์ เหมอืนเป็นโดมมสัยดิ แต่ถ้าดูให้ดจีะเหน็ไม้กางเขนขนาดเลก็ปักอยู่ที่โดมใกล้ๆ 
กบัตัวโบสถ์  ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ชาวอาร์เมเนียนได้จดัแสดงภาพเขยีนของบุคคลส าคญัของชาว
อารเ์มเนียน บางส่วนจดัแสดงววิฒันาการเกี่ยวกบัการพมิพ์ในอิหร่าน ซึ่งชาวอาร์เมเนียนเป็นผูบุ้ก เบกิ
เมื่อนานมาแล้ว และส่วนสุดทา้ยเป็นแผนที่ขนาดใหญ่จดัแสดงให้เหน็พื้นทีส่งัหารซึง่ชาวอาร์เมเนียนที่
อาศยัอยู่ในพืน้ทีป่ระเทศตุรกถีูกสงัหารหมู่ครัง้แลว้ครัง้เล่า รวมจ านวนแลว้มากกว่า 500,000คน ซึง่พวก
เขายงัพยายามเรยีกรอ้งความยุตธิรรมต่อชาวโลกมาจนถงึทุกวนันี้แต่กไ็รก้ารเหลยีวแลจากองศ์กรต่างๆ  
โบสถ์แห่งนี้ยงัมีนาฬิกาที่น าไปจากประเทศไทยครัง้รชักาล ที่ 5 เสด็จเยื่อนอิหร่านอีกด้วย ได้เวลา
สมควรเดนิทางสู่สนามบนิ แวะรบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงคาชาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงัเมอืงคาชาน ห่างไปทางทศิเหนือระยะทาง 215 กม. ราว 2.45 ชัว่โมง 
 คำชำน Kashan หรอื ฆฌาน เป็นเมอืงโอเอซสิใหญ่เมอืงแรกบนถนนฆอม-คะมาน ซึ่งพาดผ่านไปตาม

ขอบทะเลทรายตอนกลางของอิหร่าน โดยเสน่ห์ของเมอืงอยู่ที่ความย้อนแย้งของสภาพภูมปิระเทศที่
เขยีวชอุ่มโอเอซสีท่ามกลางทะเลทรายที่ใหญ่โตและแหง้ผาก จากการขุดคน้ของนักโบราณคดที าใหรู้ว้่า
คาชานเคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมโบราณในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ อายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี และ
หลังจากโลกได้รู้ว่าอิหร่านคือดินแดนประวตัิศาสตร์ ท าให้อิสฟาฮาน ชีราช และคาชานกลายเป็น
จุดหมายส าคญัส าหรบันักท่องเทีย่วทีต่อ้งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรเ์ปอรเ์ซยี 
เดนิทางถงึเมอืงคชาน น าท่านเขา้ชม ฟิน กำรเ์ด้น Fin Garden หรอื บาเฆ ฟิน สวนเปอร์เซียโบราณ 
สร้างเสรจ็ในปีค.ศ.1590 ได้ชื่อว่าเป็นสวนพฤกษาที่เก่าแก่ที่สุดในอิหร่าน ภายในสวนมโีรงอาบน ้าของ 
อามรี ์กาบ ีอคัรเสนาบดขีองราชอาณาจกัรฆจาร ์ทีถู่กสงัหารโดยนักฆ่าทีช่าห ์นาเซอเรดดนิ ส่งมา ในปี
ค.ศ.1852 

วนัท่ีเจด็ (13 ก.พ.) โบสถแ์ว้งค ์– ฟิน กำรเ์ด้น – บำซำรแ์ห่งคำชำน     (B/L/D)   
                      (B/L/D) 
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จากนัน้ น าท่านไปยงั บำซำรแ์ห่งคำชำน Bazaar of Kashan ตลาดเก่าแก่กลางใจเมอืงคาชาน สร้างขีน้ในยุค
เซลจุฆและได้รบัการบูรณะใหม่ในสมยัซาฟาวดิอีกครัง้ ซึ่งเป็น
ตลาดทีส่ าคญับนเสน้ทางสายไหม บาซารแ์ห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงั
ในสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ส่วนที่เรียกว่า 
ทมิเชยามนั โอ๊ด-เดาลอฮ์ หรอื อะมโินดโดเล่ คาราวานซาราย 
เป็นคาราวานซาราย(ที่พกัส าหรบักองคาราวาน)โบราณ มลีาน
วงกลมที่มหีลงัโดมคลุม เพดานใต้โดมตกแต่งด้วยซุ้มโค้งรงันก
นางแอ่นสนี ้าเงนิและสเีหลอืงทอง มนี ้าพุตัง้อยู่ที่พื้นกลางโดม ให้ความรู้สกึผ่อนคลายหรอืแวะนัง่พกั
ระหว่างการเดนิชอ้ปป้ิง รอบ ๆ ตลาดประกอบดว้ย มสัยดิ สุสาน โรงอาบน ้า และอ่างเกบ็น ้า ใหท้่านเดนิ
เพลดิเพลนิกบัสนิคา้พืน้ถิน่ต่าง ๆ และสถาปัตยกรรมอนังดงาม 

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรม AMERIHA HOUSE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือ
เทยีบเท่า ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
08.00 น. หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม น าท่านไปยงั ตำบะตำบำอี เฮ้ำส์ Tabatabei 

House พพิธิภณัฑ์คฤหาสน์ประวตัิศาสตร์ของตระกูลตาบะตาบาอี หนึ่งในตระกูลที่ร ่ารวยของเมอืงคา
ชาน สร้างในรชัสมยัของราชวงศ์ฆจาร์ ประมาณปีค.ศ. 1880 ครอบคลุมพื้น 5,000 ตร.ม. ประกอบไป
ด้วยห้องต่าง ๆ 40 ห้อง ลานและสนามหญ้า 4 แห่ง ชัน้ใต้ดิน 4 ห้อง ปล่องรบัลม 3 ปล่อง และสวน
ดอกไม้ โดยแบ่งเป็นส่วนที่เรยีกว่า “บริานี่” เป็นพื้นสาธารณะ และส่วน “อนัดารูนี่” เป็นพื้นส่วนตวั ซึ่ง
ไดร้บัการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมทีพ่กัอาศยัแบบอหิร่านพืน้ถิน่ ที่ตกแต่งดว้ยภาพนูนต ่าสลกัหนิ งาน
ปูนป้ัน และงานกระจกส ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัมายงักรงุเตหะราน เพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็อย่างงา่ยทีส่นามบนิ 
19.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิตหะรานอหิม่ามโคมยันี (IKA) และท าการเชค็อนิตัว๋  
21.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5-051 
 
 
 
07.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK)  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีแปด (14 ก.พ.) คฤหำสน์ตำบะตำบำอี–ท่ำอำกำศยำนเตหะรำนฯ    (B/L/D)   
                      (B/L/D) 

วนัท่ีเก้ำ (15 ก.พ.) ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู      (–/–/–)   
                      (B/L/D) 

ค าแนะน า   
1.สภุาพสตรี เตรียมเสือ้แขนยาวท่ีมีชายเสือ้ยาวคลมุสะโพก ควรเป็นเสือ้แบบหลวมๆท่ีไม่รดัรูปหรือเนน้สรีระ  
2.สภุาพสตรี สวมผา้คลมุศีรษะเมื่อถึงอิหรา่นขณะเดินออกจากเครื่องบิน และคลมุตลอดเวลาเมื่อท่องเท่ียว สามารถ
สวมกางเกงขายาวไดแ้ต่ไม่ควรเป็นกางเกงรดัรูปเนน้รูปรา่งจนเกินไป 
3.สภุาพบุรุษ ใส่ชดุสภุาพสวมกางเกงขายาวเรียบรอ้ย ไม่สวมกางเกงขาสัน้หรือกางเกงสามส่วน 
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อตัรำค่ำบริกำร (บำท)  
จ ำนวนผู้เดินทำง พกั 2 ท่ำน/ห้อง พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

16 – 20 ท่ำน 69,800.- 11,500.- 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ ไป-กลบัเป็นหมู่คณะ + คา่ภาษสีนามบนิ สายการบนิ MAHAN AIR 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เสน้ทางเตหะราน-ชรีาช  
- ค่าอาหารตามรายการ    
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ    
- ค่ารถ-รบัส่งและน าเทีย่วตามรายการ  
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการ  
- ค่าธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอหิร่าน (ท าทีส่ถานทูตอหิร่านประจ าประเทศไทย)  
- ค่าไกดท์อ้งถิน่ภาษาองักฤษ 
 
อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าเครื่องดืม่พเิศษ, ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท์ 
- ค่าภาษมีูลคา่เพิม่, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  
- ค่าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิ 20 กก. 
- ทิปหวัหน้ำทวัรไ์ทย จ ำนวนข้ึนกบัควำมพึงพอใจของท่ำน 
- ทิปไกดท้์องถ่ิน+ทิปคนขบัรถ 40 USD/ ท่ำนตลอดทริป 
 
กำรจองและช ำระเงิน 
- กรุณาช าระมดัจ างวดแรก ท่านละ 20,000 บาท  หลงัจากนัน้ส่งหน้าพาสปอรต์ 
- ช าระค่าทวัรง์วดสุดทา้ย     ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 45 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
หมำยเหตุ : การท าวซี่าอหิร่าน ไม่ตอ้งแสดงตวัทีส่ถานทูต 
 
กำรยกเลิก 
- แจง้ยกเลกิเกนิกว่า 45 วนักอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายเฉพาะส่วนทีเ่กดิการจ่ายจรงิไปแลว้ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ 
- แจง้ยกเลกิภายใน 45 วนักอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย 25% 
- แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% 
- แจง้ยกเลกิต ่ากว่า 30 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
 
หมำยเหตุ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทวัร ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบจากเหตุอนัเนื่องมาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมอืง อุบตัเิหต ุ
ภยัธรรมชาต ิ สภาพดนิฟ้าอากาศ  ปัญหาการจราจร การลา่ชา้ หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ แต่เราจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 
- สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวซีา่ 2,500  บาท โดยปรยิาย (ไม่คนืทุกกรณี)   
- สงวนสทิธิไ์ม่ขายแก่บุคคลทีส่งสยัว่าจะลกัลอบไปท างานในต่างประเทศ 
- ท่านสามารถ น าบตัรเครดติ เช่น VISA, MASTER ไปใชไ้ดเ้ฉพาะในรา้นคา้ขนาดใหญ่เทา่นัน้ 
 
 

เส้นทำงท่องเท่ียว 

 
 


