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NT501
ทวัรอ์หิร่าน เจาะลกึอาณาจกัรเปอรเ์ซยี [บนิภายใน 1 ขา] 8 วัน 5 คนื (W5)
ทัวรอ์หิร่าน , 8 วัน 5 คนื ,

CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ)  , KOWSAR HOTEL (ISFAHAN)  , ARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN)

เตหะราน - พระราชวงั SA’DABAD - พระราชวงั NIAVARAN - ชรีาช - พพิธิภณัฑพ์รม 
มสัยดิสชีมพ ู- พระราชวงัโบราณเปอรซ์โีพลสิ - เนโครโพลสิ - อสิฟาฮาน 

สะพานคาจู - จตัุรสันคั เอ ฌะฮาน - มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์- Imam Mosque
พระราชวงัเชเฮลโซตุน - เขตNew Julfa - Vank Cathedral - หมูบ่า้นอบัยาเน่ห ์- คาชาน 
คฤหาสนเ์ศรษฐ ีโบรเูจอรด์ ีเฮาส ์- เตหะราน - ตลาดประจําเมอืง - พระราชวงัโกเลสตาน

พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย - ตลาด LOCAL MARKET - พระราชวงัอาลคีาปู 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เตหะราน

20.00 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตทู ี8 - 9 เคานเ์ตอร ์S โดย สายการบนิมาฮารน์ แอร์
Mahan Air โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรืองเอกสารและสมัภาระ

22.35 น.



เหนิฟ้าสู ่กรุงเตหะราน เมอืงหลวงของประเทศอหิรา่น โดย สายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan Air เทยีวบนิท ีW5050 (ใชเ้วลาเดนิทาง 7
ชวัโมง 30 นาท ี)

วนัท ี2
เตหะราน - พระราชวงั SA’DABAD - พระราชวงั NIAVARAN - บนิภายใน - ชรีาช

03.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิหิมา่มโคมยัน ีImam Khomeini International Airport ทางใตข้องกรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน
(สภุาพสตรกีรุณาคลมุผมใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นลงจากเครอืง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงเตหะราน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

แวะใหท้กุทา่นไดล้า้งหนา้ ทํากจิวัตรสว่นตัว หลังจากนันนําทกุทา่นเขา้ ชมพระราชวงั Sa’abad Complex
พระราชวังทมีบีรเิวณกวา้งขวางทสีดุในพระราชวังทังหลายในกรุงเตหะราน โดยมบีรเิวณทเีป็นอุทยานกวา้งประมาณ 987 ไร่ พระราชวัง Sa’dabad
เดมิเป็นทปีระทับฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศ ์Qajar และไดใ้ชต้อ่มาจนถงึราชวงศ ์Palehvi ภายในพระราชวังมตํีาหนักมากมายแตท่สํีาคัญม ี2
หลังคอื ตําหนักขาว 

จากนันนําทา่นเยียมชม พระราชวงัเนยีวาราน (Naivaran Palace) พระราชวังจะเรมิสรา้งในสมัยของราชวงศ ์Qajar
แตเ่ป็นพระราชวังแหง่สดุทา้ยของราชวงศ ์Pahlevi กอ่นถูกการปฎวัิตยิดึอํานาจ
ซงึคณะปฎวัิตถิอืวา่พระราชวังแหง่นีคอืสญัลักษณ์ของความฟุ้งเฟ้อของระบอบกษัตรยิอ์ย่างชดัเจน
ตัวพระราชวังมสีวนทจัีดแตง่ไวอ้ย่างเป็นสดัสว่นสวยงาม ตัวอาคารไดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมแบยุโรป
มขีา้วของเครืองใชส้ว่นพระองคร์วมทังของพระโอรสและพระธดิาจัดแสดงอยู่ ซงึทังหมดเป็นของชา่งฝีมอืชนัยอดจากยุโรปทังสนิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันนําทกุทา่น เขา้ชม หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซงึเป็นหอคอย แหง่ความภาคภมูใิจของคนอหิร่านทังมวล
เนืองจากหอคอยแหง่นีออกแบบกอ่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอหิร่านเองทังหมด เป็นหอคอยทสีงูเป็นอันดับ 6 ของโลก
ดว้ยระดับความสงูถงึยอดเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมถงึ 435 เมตร ทา่นจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอย่างทัวถงึจากหอคอยแหง่นี 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืเตรียมตัวเดนิทางสู ่เมอืงชรีาช (Shiraz)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

20.00 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิภายในประเทศ สูเ่มอืงชรีาช (Shiraz) โดยสายการบนิมาฮานแอร ์W5 1087

21.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงชรีาช

ทพีกั
CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ชรีาช - PINK MOSQUE - พระราชวงั PERSEPOLIS - อสิฟาฮาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนําทา่นชมความสวยงามของ มสัยดิสชีมพ ู(Pink Mosque) หรือ Nasir ol Molk สเุหร่าสรา้งขนึในสมัยราชวงศ ์Qajar ประมาณปี
ค.ศ. 1876 - 1888 โดยคําสงัของผูค้รองนคร Shiraz ในสมัยนันภายในประดับประดาไปดว้ยกระเบอืงโทนสแีดง สชีมพ ูสเีหลอืง เป็นสหีลัก
ซงึเป็นเพยีงมัสยดิแหง่เดยีวในอหิร่าน



ไม่วา่ทา่นจะมองมาจากมุมใดของมัสยดิก็ตามทา่นจะไดเ้ห็นสขีองกระเบอืงทตีกแตง่ภายในเป็นสชีมพสูวยงามเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยงิแสงแดดยามเชา้ทสีาดแสงผา่นกระจกสลีงมากระทบพนืดสูวยงามเกนิคําบรรยายจรงิๆ

นําทา่นออกเดนิทางสู ่พระราชวงัโบราณเปอรซ์โีพลสิ (Persepolis) ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดตีสถานทนีีไดเ้ป็นเมอืงหลวง
และศนูยก์ลางทยีงิใหญ่ของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในยุคของดารอิุสมหาราช และไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
ใหท้า่นไดช้มโบราณสถานทสีรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชกอ่นครศิตกาลประมาณ 520 ปี จนถงึรัชสมัยของดารอิุสท ี3
ซงึไดถู้กกอ่สรา้งปรับปรุงตอ่เตมิมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแหง่นีเป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางทปีระกอบดว้ยราชวังตา่ง  ๆหอ้งโถงใหญ่
ทเีก็บทรัพยส์มบัต ิทเีก็บสงิของมคีา่ตา่ง  ๆทมีคีวามสําคัญทสีดุ แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช
บกุเขา้ทําลายเผาผลาญจนพนิาศไป เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันไม่ไกลนําทา่นไปเทยีวชมสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนงึ ซงึเป็นสสุานทฝัีงศพของกษัตรยิ ์4 องค ์เนโครโพลสิ
(Necropolis) หรือ Naqsh-e Rostam ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมทเีดน่ในการแกะสลักบนผาหนิและทสํีาคัญเป็นสสุานของษัตรยิด์ารอิุสท ี1
และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3 พระองค ์ซงึเคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมากอ่น

นครหลังความตาย นคั-เชรอสตมั Naqsh-e-Rostam หรือ สสุานสกีษตัรยิ ์
สถานทแีหง่นีเป็นสสุานของพระมหากษัตรยิแ์หง่ราชวงศอ์ะคามนิดิทเีคยปกครองอาณาจักรเปอรเ์ซยีและเคยประทับทพีระราชวังแหง่นีมากอ่นทจีะสวรรคต
แตด่ว้ยความเชอืตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรท์วีา่ หลังจากจบสนิชวีติจากความเป็นมนุษยบ์นโลกใบนีแลว้
ชวีติก็ยังคงดําเนนิตอ่เพยีงแตว่า่จะตอ้งไปสูอ่กีโลกหนงึหรือในอกีมติหินงึเทา่นัน ดังนันจงึตอ้งสรา้งสสุานแหง่นีขนึมาใหม้คีวามยงิใหญ่อลังการ
เชน่เดยีวกับพระราชวังทกีษัตรยิเ์หลา่นันเคยประทับมากอ่น โดยการสรา้งสสุานนันก็ไม่ไดส้รา้งอย่างธรรมดาทัวๆไป
มกีารสรา้งโดยการขดุเจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหนา้ผาหนิ ซงึอยู่สงูจากพนืดนิประมาณ 20 เมตร
และไดม้กีารแกะสลักหนิสว่นหนา้ใหม้คีวามสวยงามอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง อสิฟาฮาน (ISFAHAN) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง (482 กม.) ตังอยู่หา่งจากกรุงเตหะรานทางทศิใตร้าว
340 กม. มปีระชากร 1,583,609 คน เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอหิร่าน รองจากเตหะรานและมัชฮัด 

นําทา่นชม สะพานยามค่าํ OLD BRIDGE ZAYANDEROOD หรือ สะพานคาจ ู(KHAJU BRIDGE)
เป็นสะพานเกา่แกท่สีวยงามทสีดุในเมอืงอสิฟาฮาน อู่อารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอหิร่าน ทอดขา้มแม่น ้าํแม่น ้าํซอยันเดหโ์รด ์(Zayandeh-
Rud) สรา้งมาตังแตส่มัยจักรวรรดติมีูร ์ในศตวรรษท ี15 กอ่นทใีนศตวรรศท ี17 ราวปี ค.ศ. 1650 กษัตรยิช์าวเปอรเ์ซยี "ชาห ์อับบัสท ี2"
แหง่ราชวงศซ์าฟาวดิ (Safavid Dynasty) ไดส้รา้งสะพานใหม่ทับรากฐานสะพานเกา่ ในรูปแบบสถาปัยกรรมแบบสะพานโคง้โรมัน (Roman Arch
bridge) มจีารกึไวท้สีะพานดว้ยวา่ มกีารซอ่มในปี ค.ศ. 1873 ทําใหม้ชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮสิฟาฮาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม เมอืงอสิฟาฮาน อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเปอรเ์ซยีแหง่ยุคทมีคีวามรุ่งเรืองสงูสดุอกีครังหนงึในศตวรรษท ี17-18
มคีวามมันคงเป็นปึกแผน่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศซ์าฟาวดิ ซงึเป็นชาวเปอรเ์ซยีแท ้
และเมอืงหลวงอสิฟาฮานก็กลายเป็นทังเมอืงศนูยก์ลางการปกครองและเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ จนไดรั้บฉายาวา่ Esfahan is half of the
world หมายถงึไม่วา่ใครจะตอ้งการสนิคา้อะไรก็ตาม ก็ตอ้งไปหาซอืกันทเีมอืงอสิฟาฮาน
ยงิไปกวา่นันยังเป็นชว่งเวลาทอีาณาจักรเปอรเ์ซยีไดเ้ชอืมสมัพันธไมตรีกับอาณาจักรตา่งๆ
รวมทังสยามซงึจะตรงกับยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาอกีดว้ย 

นําทา่นเยียมชม จตัรุสันคั เอ ฌะฮาน (Naqsh-e-Jahan) ซงึมพีนืทใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึนับวา่เป็น จัตรัุสทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ ทมีคีวามกวา้ง 165 เมตร และมคีวามยาวถงึ 500 เมตร รวมเนือทปีระมาณ 80,000 กวา่ตารางเมตร



ใหญ่กวา่จัตรัุสแดงในกรุงมอสโควถ์งึ 2 เทา่ในอดตีเป็นสนามแขง่โปโล หรือ เรียกอกีอย่างหนงึวา่ จัตรัุสอหิม่าม Imam Square
อัญมณีแหง่โลกมุสลมิทผีนวกรวมทังแนวความคดิ ปรัชญา และสถาปัตยกรรมทสีวยงามเอาไวใ้นทเีดยีวกัน นําทา่นเขา้ชม มัสยดิอหิม่าม Imam
Mosque ซงึเป็นสถาปัตยกรรมทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1612 โดยมยีอดโดมสงู 30 เมตร
และมเีสามนิาเรตทมีคีวามสงู 40 เมตร 

เขา้ชม มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์หรือ Sheikh Lotfollah Mosque ซงึสรา้งโดยชาห ์อับบาสท ี1 เชน่เดยีวกัน
ซงึจะใชเ้ป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ทา่นัน โดยเฉพาะตัวโดม ซงึถอืไดว้า่งดงามทสีดุในประเทศ 
จากนันเดนิอกีไม่ไกล 

นําทกุทา่นชม Imam Mosque สเุหร่าอันใหญ่โตสวยงามสรา้งในสมัย Shah Abbas ท ี1 ราชวงศ ์Safavid โดยสถาปนกิชาวเปอรเ์ซยี Imam
Mosque เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทแีสดงใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรืองของศาสนาอสิลามทมีผีลตอ่การสรา้งบา้นแปงเมอืงอย่างชดัเจน
ตัวสเุหร่าใหญ่โตหรูหราโอ่อ่า ประดับประดาดว้ยกระเบอืงอย่างสวยงาม จนไดรั้บการรับรองจาก UNESCO ใหเ้ป็น World Heritage คูก่ับ จัตรัุส
Naqsh-e Jahan 

จากนันนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัอาล ีคาปู Ali Ghapou Palace ซงึถูกสรา้งขนึในสมัยของกษัตรยิช์าห ์อับบาสท ี1
โยมกีารสรา้งเพมิเตมิจนมทัีงหมด 6 ชนั ซงึไดถู้กตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมทหีลากหลายโดยชา่งฝีมอืชนัยอด จติรกรชนัครูในสมัยนัน
พระราชวังแหง่นีสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นทปีระทับและรับรองแขกบา้นแขกเมอืง
พรอ้มกันนนีชนับนสดุยังไดต้กแตง่เป็นหอ้งสําหรับฟังเพลงและเลน่ดนตรี
จากนันอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงของกนิของฝากมากมายทบีรเิวณรอบๆจัตรัุส

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชเฮล โซตนุ ChehelSotun Palace หรือ วัง 40 เสา ซงึความเป็นจรงิแลว้มเีสาเพยีง 20 เสาเทา่นัน
แตเ่มอืมองผา่นเขา้มาทางสระน ้าํหนา้พระราชวังจะเป็นเงาในน ้าํอกี 20 ตน้ พระราชวังแหง่นีถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนกิ ชอื
ชคีหบ์าไฮ รอบพระราชวังมสีวนเขยีวชอุ่ม ดอกไมช้ชูอ่สวยงามในฤดใูบไมผ้ล ิโดยเฉพาะดอกกหุลาบทหีอ้ยเป็นพวงระยา้สง่กลนิหอมน่าชนืใจ
พระราชวังแหง่นีสรา้งในสมัย Shas Abbas ท ี2 แตไ่ดม้กีารออกแบบมาตังแตส่มัย Shah Abba s ท ี1
ดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืใหเ้ป็นทพัีกผอ่นของกษัตรยิแ์ละบรรดานางสนาม ตอ่มาใชเ้ป็นทตีอ้นรับอาคันตกุะหรือแขกเมอืง
ในพระราชวังแหง่นีมสีระน ้าํขนาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ มคีวามยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประต ูหนา้ตา่ง
ภาพฝาผนังปนูปัน ชมภาพวาดสนี ้าํมันขนาดใหญ่ทอียู่ภายใตตํ้าหนัก บอกเลา่เรืองราวราชสํานักและประวัตศิาสตรก์ารทําสงคราม 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เขต New Julfa ซงึเป็นเขตทชีาวอารเ์มเนียอพยพมาตังรกรากทเีปอรเ์ซยีแหง่นีตังแตส่มัยสงครามออตโตมัน ในปี
ค.ศ. 1603-1618 โดยไดนํ้าเอาครสิตศ์าสนาซงึเป็นศาสนาทชีาวอารเ์มเนียนมาดว้ย 

นําทกุทา่นชม Vank Cathedral ภายในมภีาพวาดผนังสสีนัสวยงามแทบจะทกุตารางนวิ ใหท้กุทา่นไดช้นืชมและสวดมนตข์อพร 

จากนันเดนิไม่ไกลกัน นําทกุทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์Vank Cathedral  ทจัีดแสดงถงึการนําเขา้เครืองพมิพม์าเป็นครังแรก
ภายในมกีารจัดแสดงหนังสอื คัมภรีไ์บเบลิตา่ง  ๆรวมไปถงึภาพวาด และพรมทอลวดลายทหีายากยงิตา่ง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
อสิฟาฮาน - อบัยาเนห่ ์- คาชาน - เตหะราน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอบัยาเนห่ ์Abyaneh Village หมู่บา้นโบราณทอียู่บนเทอืกเขาซารโ์กรส ซงึใกลก้ับบรเิวณทเีรียกวา่ยอดเขาคาคลาส
มคีวามสงูถงึ 3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)
หมู่บา้นนีเป็นทสีนใจของนักทอ่งเทยีวทังชาวอหิร่านและนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก เนืองจากยังมวีถิชีวีติความเป็นอยู่แบบเดมิ  ๆใชภ้าษาปาเธยีน
เป็นภาษาพดูในหมู่บา้น ผูห้ญงิจะใชผ้า้คลมุศรีษะเป็นลวดลายดอกไม ้ซงึเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทสํีาคัญคอื



บา้นทกุหลังจะถูกฉาบดว้ยดนิโคลนสแีดง (เหมอืนอฐิเผาบา้นเรา) ผสมกับเศษของตน้มอลท ์(พชืทใีชห้มักเบยีร)์ เหมอืนกันไปหมดทกุหลัง
ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู ใหท้า่นไดพั้กผอ่น ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงคาชาน (Kashan) มชีอืเสยีงดา้นการทําเครืองปันดนิเผา กระเบอืงเคลอืบ และการทอผา้ ทอพรม ตอ่มาในยุคของราชวงศ์
Safavid ปกครองเมอืงคาชานก็ไดม้คีวามเจรญิรุ่งเรืองมากยงิขนึในฐานะเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ และเป็นทเีป็นประตสููเ่มอืงตา่ง ๆ
ในพนืททีะเลทรายทางดา้นตะวันออก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม คฤหาสนเ์ศรษฐ ี(Tabantabaee Ancient House) สรา้งมาตังแตยุ่คทเีมอืงคาชานเคยรุ่งเรืองบนเสน้ทางการคา้ในอดตี
สมัยราชวงศซ์าฟาวดิปกครองเปอรเ์ซยี เป็นยุคทมีกีารคา้รุ่งเรืองอย่างถงึขดีสดุ
และเมอืงคาชานก็เป็นหนงึในเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้แหง่ยุคทมีคีวามสําคัญอกีเมอืงหนงึ มพีอ่คา้วาณชิยท์เีป็นมหาเศรษฐมีากมาย
คฤหาสนเ์ศรษฐหีลังนีก็เป็นหนงึในอกีหลายหลังทเีป็นมรดกตกทอดมาสูค่นในยุคปัจจบัุนใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นรําลกึถงึในชว่งทเีมอืงคาชานเจรญิรุ่งเรือง

นําทา่นชม โบรูเจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) คฤหาสนห์ลังนีไดถู้กสรา้งขนึโดยพอ่คา้ทมีชีอืเสยีงของเมอืงคาชาน ชอืวา่ ฮัจ
เซเยส จาฟาร ์นาทานซ ีเพราะวา่ไดทํ้าการสง่สนิคา้ออกไปยังเมอืงบรูเจอรด์ ีบา้นหลังนีไดถู้กสรา้งเมอืปี ค.ศ.1875
ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทถีูกตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้
และตัวบา้นมลัีกษณะเป็นชอ่งลมเพอืใหอ้ากาศไดถ้่ายเท และหมุนเวยีนอกีทังยังทําการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปนูปัน
และทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลักษณะของอหิร่าน 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทกุทา่นเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง (284 กม.)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เตหะราน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม พพิธิภณัฑอ์หิรา่นโบราณ (National Museum of Iran) ซงึเปิดขนึเมอืปีพ. ศ. 2480และพพิธิภัณฑย์ุคอสิลาม ซงึเปิดขนึในปี
พ.ศ. 2515เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ยีอ้นกลับไปถงึโบราณวัตถุโบราณของอหิร่านทเีก็บรักษาไวซ้งึรวมถงึภาชนะเครืองปันดนิเผา
วัตถุโลหะ สงิทอทเีหลอือยู่ และมหีนังสอืหายากและเหรียญเกา่ 

นําทา่นชอ้ปปิง ตลาดประจําเมอืงเตหะราน (Tehran Grand Bazaar) ตลาดทอ้งถนิทใีหญ่และมชีอืเสยีงอันดับตน้ๆ
ของประเทศอหิร่านอยู่ใกลก้ับ Arg Square ทางตอนใตข้องเมอืงเตหะราน มสีนิคา้พนืเมอืงของอหิร่านทกุสงิอย่าง โดยเฉพาะพรมสวยๆ
เครืองเทศ เสอืผา้พนืเมอืง สนิคา้หัตถกรรม ถัวนานาชนดิ ชาแสนอร่อยและอนื  ๆอกีมากมายในราคาไม่แพง
รวมทังอาหารทอ้งถนิทมีชีอืเสยีงก็สามารถหาซอืและลองชมิกันไดท้นีีดว้ยเชน่กันอย่างเชน่ Gaz หรือขนมตังเมเปอรเ์ซยี ไอศกรีมกหุลาบ ชาตา่งๆ
น ้าํผลไม ้หญา้ฝรัน และไกย่่างอาหารยอดฮติ บาซารจ์ะปิดทกุวันศกุร ์เปิดใหบ้รกิารวันเสาร-์พธุ และวันพฤหัสบดี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) ซงึในชว่งเวลาหนงึหลังการปฏวัิตโิดยอหิม่ามโคมัยนี
พระราชวังแหง่นีก็ตกอยู่ในสภาพย่ําแย่
ถูกปลอ่ยทงิรา้งอย่างน่าอัปยศอดสเูชน่เดยีวกับวังอนืๆเพงิจะมกีารบรูณะเมอืเรมิเปิดประเทศอกีครังหนงึราว  ๆ5 ปีทผีา่นมา
อย่างไรก็ตามวังแหง่นีก็ยังคงความงดงามในการตกแตง่ภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหลยีมแบบเพชรทสีดุอลังการ
และการตกแตง่ภายนอกดว้ยกระเบอืงเคลอืบทมีสีสีนัและลวดลายโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศลิปะยุค Qajar
ทังหมดทเีกดิขนึมาทกุตารางนวิของพระราชวังแหง่นีก็ดว้ยพระปรีชาของกษัตรยิอ์งคห์นงึของราชวงศ ์Qajar คอื Nasser Al-Din Shah (ค.ศ.
1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแตง่ขนึตามแบบยุโรปททีา่นเคยเสด็จประพาสมากอ่นหนา้นัน



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เตหะราน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย (National Jewelry Museum) สถานทแีหง่นีถูกดแูลรักษา
และมกีารบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเครืองเงนิ ทอง และเครืองประดับอัญมณีเพลรพลอย ไขมุ่ก
อันล ้าํคา่มากมายเกนิกวา่จะประมาณราคาได ้ซงึมขีองทสํีาคัญตา่งๆทังสนิ ชม เพชรสชีมพทูใีหญท่สีดุในโลก มนี ้าํหนักถงึ 182 กะรัต ชม
ลกูโลกทปีระดบัดว้ยอญัมณีหา้หมนืกวา่ชนิ ซงึมนี ้าํหนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบลัลงักข์องกษตัรยิท์เีคยนังครองราชย์
ซงึประดับดว้ยเพชรนลิจนิดามากกวา่ 26,000 ชนิ มงกุฎของราชวงศ ์ฟาทห ์อาล ีชาฮ ีทําดว้ยไขมุ่กและเพชรพลอยน ้าํหนัก 4.5
กก.รวมถงึเครืองเพชรทองอันประเมณิคา่ไม่ไดอ้กีมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่น เดนิทางสู ่ตลาด LOCAL MARKET ซอืของฝาก ทมีชีอืเสยีงของเมอืง อาทเิชน่ ถัวพติาชโิอ เม็ดวอลนัท อนิทผาลัม 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Imam Khomeini International Airport (IKA) เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

21.45 น.
เหนิฟ้า สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิมาฮารน์ แอร ์Mahan Air เทยีวบนิท ีW5051

วนัท ี8
กรุงเทพฯ

07.45 น.
ถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์หิรา่น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี10 กันยายน 2562 เวลา 17:21 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์หิรา่น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เตหะราน-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์และตวัเครอืงบนิภายใน ชันประหยัด

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทังสนิ 6 คนื

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ประเทศอหิรา่น (ในกรณที่านสามารถเตรยีมเอกสารไดต้ามระยะเวลาทกีาํหนดเท่านัน)

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน (น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี
ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 15 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั ทังนขีนึอยูก่บั

• เงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) **ประกนัภยัททีําจากเมอืงไทย
ไมค่รอบคลมุการขนึบอลลนูและเครอืงรอ่นทุกประเภท ดงันันการเลอืกซอื Optional Tour ขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของท่าน**

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทไีมร่ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ท่าน กรณใีชบ้รกิาร bell boy ของแตล่ะโรงแรม

• คา่ทปิมคัคเุทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศอหิรา่น และ หวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย
• 3 USD / ทา่น สําหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถนิ x 6 วนั = 18 USD

• 2 USD / ทา่น สําหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 6 วนั = 12 USD

• 3 USD /ทา่น สําหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 8 วนั = 24 USD

•  รวมคา่ทปิ 54 USD/ทา่น/ หรอืประมาณ 1,890 บาทไทย

เงอืนไขการจอง

•  งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15, 000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัจากทมีกีารจอง พรอ้มสง่รายชอืและหนา้พาสปอรต์ผูท้จีะเดนิทางทันที

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 20 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

• ***กรณ ีเป็นเลม่ PASS ตา่งประเทศ กรณุาโทรสอบถามราคาอกีครงัหนงึ แตล่ะประเทศราคายนืไมเ่ท่ากนั และตอ้งใชเ้วลาขอวซีา่ นานกวา่คนไทย ประมาณ 2-
3 อาทติยก์อ่นการเดนิทาง ***

• กรณทีตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ทกีอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

กรณียกเลกิ

•  หลงัจากชําระคา่มดัจําแลว้ สามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทบีรษัิทฯ จะทําการออกตวัลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการเดนิทาง



• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้

• (ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมอืงไดเ้นอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

เอกสารประกอบการขอวซีา่เขา้ประเทศอหิร่าน

• หนังสอื PASSPORT ตวัจรงิ ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้เหลอืประทับไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้

• รปูถา่ย 2 นวิ พนืหลงัขาว จํานวน 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• กรอกแบบฟอรม์ ทา้ยโปรแกรมสง่กลบัมา

• กรณ ีทไีมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มกรุฟ๊ ท่านสามารถยนืวซีา่หนา้ดา่นไดด้ว้ยตวัท่านเอง คา่วซีา่ จะอยูท่  ี100 EUR

• กรณทีตีอ้งการยนื VISA อหิรา่นทไีทยดว่น ตอ้งเพมิ คา่ยนืดว่นอกีทา่นละ 1,500 บาท จากรายการทวัร ์

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย 15 ท่านซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหห้ากตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี

• ในกรณทีที่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าํเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆในการทที่านอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• ภาพทใีชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พอืความเขา้ใจในมมุมองสถานทที่องเทยีว ภาพใชเ้พอืการโฆษณาเท่านัน
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