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NT502
ทวัรอ์หิร่าน เตหะราน ชรีาซ อสีฟาฮาน อับยาเน่ย ์คาชาน 8 วัน 5 คนื (W5)
ทัวรอ์หิร่าน , 8 วัน 5 คนื ,

PIROOZY HOTEL  , KOWSAR HOTEL  , ELYSEEHOTEL  , MOSHIR GARDEN HOTEL

เตหะราน - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- พระราชวงัโกเลสตาน - พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย - ตลาดบารซ์าร ์- ชรีาซ 
สเุหรา่สชีมพ ู- สวนนาเรนเจสตาน - ซมัซุดดนิมฮูมัหมดัฮาเฟซ - ป้อมคารมิขา่น - ตลาดวากลิบาซาร ์

เมอืงมารพ์ดาสท ์- นครเปอรเ์ซโพลสิ - เมอืงยาซด์ - มสัยดิจาเม - หอคอยแหง่ความเงยีบ - วหิารของลทัธบิูชาไฟ -
อนุสรณ์สถานอาเมยีรเ์ช็คหแ์มก 

เมอืงเมยบ์อด - ปราสาทนารนิจ ์- เมอืงอสีฟาฮาน - สะพานคาจู - สะพานอลัลาหเ์วอรด์ขีา่น - วหิารแวงค ์-
พระราชวงัเชเหลโชตุน - จตัุรสัอหิมา่ม 

พระราชวงัอาลคีาปู - มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์- มสัยดิอหิมา่ม - เมอืงคาชาน - หมูบ่า้นแอบยาเนห ์- สวนฟิน - โบรเูจอรด์ ี
เฮาส์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เตหะราน

20.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทางณ
เคานเ์ตอร ์สายการบนิ มาฮานแอร ์ชนั 4แถว S ประต ู8



23.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอร ์เทยีวบนิท ีW5050 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.30
ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครืองบนิ) 
หมายเหต ุสําหรบักรุป๊เดอืน มถิุนายน ทงั 2 กรุป๊ไฟลท์ขาไป กรุงเทพฯ – เตหะราน จะเลอืนเวลาเดนิทางเป็น 22.35–03.45 น.
(เวลานดัทสีนามบนิ คอื 19.30 น. คะ่)

วนัท ี2
เตหะราน - ชรีาซ

03.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโคไมน ีกรุงเตหะราน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร จากนัน ทําทา่นไปรับประทานอาหารเชา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซงึเป็นเมอืงหลวงของประเทศ ตังอยู่ทางดา้นทศิใตข้องเทอืกเขาอัลโบรช์
ทพีาดผา่นจากทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณหนงึพันเมตร ไดถู้กสรา้งขนึในราวปี ค.ศ.900
จากหมู่บา้นเล็ก  ๆและไดถู้กพัฒนาใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรืองมกีารตบแตง่ปลกูตน้ไมใ้หด้สูวยงามมาโดยตลอดทกุรัชสมัย 

นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) ทมีชีอืเสยีงซงึไดเ้ก็บสะสมสงิของเครืองใชต้า่ง  ๆจากทัวทกุแหง่ในอหิร่าน
ถูกนํามารวมกันไวท้นีี และทสํีาคัญทสีดุสงิของเครืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนดิทยีอ้นอดตีไปถงึ 2,600 ปี
พรอ้มกันนันยังไดแ้สดงถงึความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นไปชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace)หรือพระราชวังสวนกหุลาบ เป็นพระราชวังทสีรา้งอยู่กลางเมอืง
เป็นสงิกอ่สรา้งทเีกา่ประมาณ 400 กวา่ปี ประกอบไปดว้ยอาคารตา่ง  ๆ12 อาคาร ถูกสรา้งขนึตังแตร่าชวงศซ์าฟาวดิโดยกษัตรยิท์าหม์าสพ์
ตอ่มาไดถู้กปรับปรุงโดยกษัตรยิค์ารมิ ขา่นซานด ์และกษัตรยิอ์ะกา โมฮัมตข์า่น กอจาร ์ซงึไดเ้ลอืกเตหะรานเป็นเมอืงหลวง
จงึไดส้รา้งตอ่เตมิใหเ้ป็นพระราชวังทมีคีวามสวยงามมาจนถงึทกุวันนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

14.00 น.
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงเพชรพลอย (National Jewels Museum)
สถานทแีหง่นีถูกดแูลรักษาและการบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน
ภายในเต็มไปดว้ยเครืองเงนิทองและเครืองประดับอัญมณีเพชรพลอยไขมุ่กอันล ้าํคา่มากมายเกนิกวา่จะประมาณราคา ซงึมขีองทสํีาคัญตา่งๆ
หลายอย่าง เชน่ เพชรสชีมพ ู(Darya e Noor/Sea of Light)เป็นเพชรสชีมพทูเีม็ดใหญ่ทสีดุในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มนี ้าํหนักถงึ 182
กะรัต ลกูโลก(Global of Jewel)ทปีระดับดว้ยอัญมณีเพชรนลิจนิดา 51,366 ชนิ ซงึมนี ้าํหนักประมาณ 18,200 กะรัต พระราชบัลลังกฯ์(Naderi
Shah Throne)เป็นของกษัตรยิน์าเดรี ซาห ์ททีรงสงัใหส้รา้งมคีวามสงู 2.25 เมตร ประดับดว้ยเพชรนลิจนิดามากกวา่ 26,000 ชนิ
มงกฎุเกยีนี(Kiani Crown)ซงึทําขนึในราชวงศข์องฟาทห ์อาล ีซาฮ ์ทขีนึครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834
ทําดว้ยไขมุ่กและอัญมณีทมีคีา่อกีมากมายรวมแลว้มนี ้าํหนัก 4.5 กก. และมงกฎุปาห ์ลาว(ีPahlavi Crown)ถูกทําขนึในปี ค.ศ.1925
ตอนทขีนึครองราชยแ์ละนอกจากนันยังม ีเครืองประดับตา่ง  ๆอกีมากมายทสีดุจะประเมนิคา่ฯ 

อสิระใหท้า่นชอ๊ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดบารซ์าร์

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นทภัีตตาคาร / โรงแรม

ทพีกั
KOWSAR HOTELโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เตหะราน - ชรีาซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมราหบ์ดั เพอืขนึเครืองไป เมอืงชรีาซ

09.30 น.
ออกเดนิทางจาก เตหะราน สูเ่มอืงชรีาซ โดยเทยีวบนิท ีW5 1089

10.50 น.
เดนิทางมาถงึ สนามบนิเมอืงชรีาซ ซงึเป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดฟารส์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นไปชม สเุหรา่สชีมพ ู(Pink Mosque) หรือมชีอืวา่ Nasir al MolkMosque
ซงึไดช้อืวา่เป็นสเุหร่าทมีคีวามสวยงามและสําคัญทสีดุของอหิร่านตอนใต ้เอกลักษณ์ของสเุหร่านี คอื สว่นตา่งๆจะถูกตกแตง่ดว้ยกระเบอืงสชีมพู
ถูกสรา้งขนึโดยมรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรีอั์ลมอลค์ ในปี ค.ศ.1876 และสําเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1887

ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซงึเป็นสวนทสีวยอกีแหง่ของชรีาช ซงึเคยเป็นทพํีานักของเจา้เมอืงในอดตี
สว่นอกีดา้นหนงึยังมกีารตกแตง่ภายในและมพีพิธิภัณฑห์ุน่ขผีงึของบคุคลทสํีาคัญในอดตีของเปอรเ์ซยี 

นําทา่นไปชม ทฝีงัศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez)ซงึมชีอืเต็มวา่ ซมัซุดดนิ มูฮมัหมดั ฮาเฟซ เป็นกวเีอกทมีชีอืเสยีง
เกดิทเีมอืงชรีาซเมอืปี ค.ศ.1324 และเสยีชวีติเมอืปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมคีวามสามารถในการแตง่บทกวทีไีดค้วามไพเราะ
ทเีขา้ใจวถิชีวีติของผูค้นและแตง่กวทีใีชคํ้างา่ยๆขนึมาใหเ้ป็นคตสิอนคนใหเ้ป็นคนดี
อนุสรณ์สถานทฝัีงศพของนักกวทียีงิใหญ่ทสีรา้งไดถู้กสรา้งขนึมาเมอืปี ค.ศ.1936-1938 เพอืใหเ้ป็นทรํีาลกึถงึคณุงามความดขีองทา่น 
นําทา่นไปชม ป้อมคารมิ ขา่น (Karim Khan Fort)ทคีารมิ ขา่นไดส้งัใหส้รา้งทพัีกอาศัยและเป็นศนูยก์ลางการบรหิารงานขนึทใีจกลางเมอืง
ทพัีกอาศัยนีถูกออกแบบมลัีกษณะเหมอืนป้อม มพีนืทปีระมาณ 12,800 ตรม. มกํีาแพงลอ้มรอบทัง 4
ดา้นภายในยังตกแตง่ดว้ยตน้ไมเ้พอืใหม้คีวามร่มรืนใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย 

เลอืกซอืของฝากท ีตลาดวากลิบาซาร ์(Vakil Bazaar) เป็นตลาดบาซารท์ตัีงอยู่ในบรเิวณดารบ์ อ ีชาหซ์าเดห ์ซงึอยู่ใกลก้ับมัสยดิวาคลิ
ภายในจะมสีนิคา้หลายอย่างรวมทังเครืองเทศตา่ง  ๆมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นทภัีตตาคาร / โรงแรม

ทพีกั
ELYSEEHOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ชรีาซ - เปอรเ์ซโพลสิ - ยาซด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิไปยัง เมอืงมารพ์ดาสท ์ซงึอยู่หา่งจากเมอืงชรีาซไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นทตัีงของ
นครเปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis)ในอดตีสถานทนีีไดเ้ป็นเมอืงหลวง และศนูยก์ลางทยีงิใหญ่ของอาณาจักรเปอรเ์ซยี
และไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979ใหท้า่นไดช้มโบราณสถานทสีรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี
จนถงึรัชสมัยของดารอิุสท ี3 ซงึไดถู้กกอ่สรา้งปรับปรุงตอ่เตมิมาตลอดระยะเวลา 200 ปี
นครแหง่นีเป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางทปีระกอบดว้ยราชวังตา่ง  ๆหอ้งโถงใหญ่ ทเีก็บทรัพยส์มบัต ิทเีก็บสงิของมคีา่ตา่งๆ
ทมีคีวามสําคัญทสีดุ แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพ ของอเล็กซานเดอรม์หาราช บกุเขา้ทําลายเผาผลาญจนพนิาศไป
เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม 

จากนันนําทา่นไปเทยีวชมสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนงึ ซงึเป็นสสุานทฝัีงศพของกษัตรยิ ์4 องค ์เนโครโพลสิ
(Necropolis)ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมทเีดน่ในการแกะสลักบนผาหนิและทสํีาคัญเป็นสสุานของษัตรยิด์ารอิุสท ี1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3
พระองคซ์งึเคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมากอ่น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



นําทา่นออกเดนิไปยัง เมอืงยาซด์ (Yazd) ทอียู่ทางตะวันตกเฉียงใต ้มรีะยะทางประมาณ 380 กม. โดยเดนิทางผา่นเมอืงพารซ์ากาด
ซงึในอดตีไดเ้คยเป็นทตัีงของเมอืงหลวง ถูกสรา้งโดยกษัตรยิไ์ซรัสมหาราชของอาณาจักรเปอรเ์ซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดห้ยุดทเีมอืงอะบารค์ซู
เพอืชมตน้ไมไ้ซเพรส (Cypress Tree)ทมีอีายุมากทสีดุประมาณ 4,000 ปี และตามสถานทตีา่งๆก็ไดทํ้าเป็นรูปสญัลักษณ์ของตน้ไมนี้ 

เดนิทางมาถงึ เมอืงยาซด์ ซงึเป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดยาซด์ ทตัีงอยู่ทางใตใ้นเขตทะเลทรายคาวรีแ์ละไดช้อืวา่เป็น
ไขมุ่กแหง่ทะเลทราย (The Pearl of Desert) 

นําทา่นไปเทยีวชมความสวยงามของ เมอืงยาซด ์(Yazd) ในสมัยดังเดมิประมาณ 3,000 ปี เคยเป็นสว่นหนงึของมดีสีดว้ย
จนกระทังในสมัยของอะคาเมนดิส ์จากประวัตศิาสตรก์ารปกครองทผีา่นมา มกีารสง่กองกําลังเขา้ยดึและทําลายบา้นเมอืงใหเ้สยีหาย
แตเ่นืองจากเมอืงยาซด์ไดตั้งอยู่ไกลและมสีงิแวดลอ้มทเีป็นธรรมชาต ิจงึทําใหร้อดพน้จากความเสยีหายและไม่มอัีนตรายจากการโจมตขีองขา้ศกึ
จงึทําใหเ้มอืงยาซด์ยังคงไวซ้งึสงิทเีป็นศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมมาจนถงึทกุวันนี ในสมัยของอเล็กซานเดอรม์หาราช
ไดเ้คยสรา้งเป็นคกุสําหรับขังนักโทษ (Alexander’s Prison) คนสําคัญของพวกเปอรเ์ซยีไวท้นีี
และตอ่มาภายหลังไดก้ลายเป็นเมอืงทมีคีนอยู่อาศัยอย่างถาวร ตัวเมอืงและสงิกอ่สรา้งทเีหมาะสําหรับเป็นทอียู่อาศัยในทะเลทราย
โดยมกีารสรา้งหอ้งใตด้นิเพอืหลบลมรอ้นซงึไดผ้ลดแีละเหมาะสมกวา่ใชเ้ครืองปรับอากาศ 

นําทา่นไปชม มสัยดิ จาเม (Jame’s Mosque) ซงึถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี12 โดยกษัตรยิข์องราชวงศ ์อัล อ ีบเูยห์
และไดถู้กขยายไดใ้หญ่ขนึในปี ค.ศ.1324-1365 และยังมเีสามนิาเรทค์ูข่องสเุหร่าทสีงูทสีดุ ซงึเป็นสงิกอ่สรา้งทโีดดเดน่ในอหิร่าน
ภายในยังถูกตกแตง่ใหส้วยงามในสถาปัตยกรรมของเปอรเ์ซยีและสถานทแีหง่นียังคงถูกใชป้ระกอบพธิมีาจนทกุวันนี 

นําทา่นไปชม หอคอยแหง่ความเงยีบ (Silent Tower) ทตัีงอยู่ใกลท้ะเลทรายและภเูขาทางดา้นใตข้องเมอืงยาซด์
ซงึเป็นสถานททีพีวกเปอรเ์ซยีโบราณนับถอืพระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตยีน
เพราะมคีวามเชอืวา่คนทตีายไปแลว้ไม่ควรทจีะนําไปฝัง แตต่อ้งนําศพมายังสถานทแีหง่นี
เพอืใหพ้ระทําพธิแีละนําศพนันไปยังหอคอยเพอืใหน้กแรง้ไดจ้กิกนิเนือจนเหลอืแตก่ระดกูทสีะอาด
แลว้จงึนําไปฝังหรือเก็บใสใ่นสสุานทไีดจั้ดเตรียมไว ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ยาซด์ - เมยบ์อด - อสีฟาฮาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นไปชม วหิารของลทัธบิูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซงึในอดตีไดเ้คยเป็นศาสนาประจําชาติ
กอ่นทศีาสนาอสิลามจะเขา้มา ในวหิารจะมกีระถางไฟทตีดิลกุโชนอยู่ตลอดเวลาโดยจะมพีระคอยดแูลฯ และทกุๆ
ปีจะมกีารเฉลมิฉลองกันทใีนวหิารแหง่นี 

นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานอาเมยีรเ์ช็คหแ์มก (Amir Chakhmaq Monument)ซงึถูกสรา้งขนึในบรเิวณทเีป็นจัตรัุสอยู่กลางเมอืง
ถูกสรา้งขนึโดยจาดนิ อัล อาเมยีรเ์ช็คหแ์มก ในขณะททีา่นเป็นผูว้า่การของยาซด์ในสมัยของราชวงศต์มีูร์
สถานทแีหง่นีมรีูปแบบและการออกแบบทเีขา้กับความสวยงามซงึมนี ้าํพอุยู่ตรงกลาง และยังมมัีสยดิทมีชีอืเดยีวกันถูกสรา้งอย่างสวยงาม
นอกจากนันยังมทีพัีกของคนเดนิทางคาราวานซาราย มทีอีาบน ้าํและมนี ้าํเย็นสําหรับดมื
เมอืเวลาพลบค่าํก็จะมแีสงสสีม้ทสีวยงามทอีอกมาจากสว่นโคง้ขา้งในมัสยดิซงึทําใหเ้ป็นภาพทน่ีาตนืเตน้ 

นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงเมยบ์อด (Maybod) ระยะทางหา่งประมาณ 50 กม.เมอืงนีตังอยู่ในทะเลทรายทางดา้นตะวันตกของยาซด์
เป็นเมอืงโบราณทนัีบยอ้นหลังไปในระยะเวลากอ่นอสิลามและเป็นตังของสงิกอ่สรา้งทสีวยงามและน่าสนใจหลายแหง่
ทกํีาลังถูกยืนเพอืการขนึทะเบยีนเป็นมรดกของโลก 

ใหท้า่นชม ปราสาทนารนิจ ์(Narinj Castle)ซงึถูกสรา้งดว้ยกอ้นหนิททํีาจากดนิเหนียวใหเ้ป็นปราสาท ตัวปราสาทถูกสรา้งขนึมานคาดวา่ประมาณ
2,000 ปีมาซงึจะเหมอืนกับกอ้นหนิในยุคของราชวงศเ์มเดสอะคาเมนดิและซสัซานดิ ตัวปราสาทสงูขนึจากพนืดนิประมาณ 40 เมตร
ดา้นบนตามมุมมหีอคอยทังสดีา้น
ตามรมิกําแพงถูกสรา้งใหเ้ป็นทางเดนิโดยมขัีนบันไดสําหรับขนึลงไปยังดา้นลา่งททํีาเป็นหอ้งมลัีกษณะคลา้ยกับทคีมุขังนักโทษ



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงอสีฟาฮาน (Isfahan) ทเีป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดฯ
ตังอยู่ทางดา้นตะวันตกระยะทางหา่งประมาณ 130 กม. 

นําทา่นไปชม สะพานคาจ ู(Khaju Bridge) ซงึถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบทไีม่เคยพบเห็นในทใีดมากอ่น ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1650
โดยกษัตรยิช์าห ์อับบาสท ี2 ทมีคีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวถงึ 132 เมตร เพอืสําหรับขา้มแม่น ้าํซายันเดห ์ในขณะเดยีวกันก็ใชเ้ป็นเขอืนดว้ย

จากนันนําทา่นไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ ีขา่น หรือมชีอืเรียกอกีอย่างหนงึวา่ ซโีอ เซโปล (SioSepol)เป็นสะพานทถีูกสรา้งในสมัยกษัตรยิช์าห์
อับบาสท ี1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซงึถูกสรา้งใหเ้ป็นสะพานทมีคีวามสวยงามสําหรับขา้มแม่น ้าํซายันเดห ์มคีวามกวา้ง
14 เมตร และมคีวามยาวถงึ 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมกีารตกแตง่เป็นทางเดนิทสีวยงามและฐานดา้นลา่งถูกสรา้งเป็นสว่นโคง้
33 โคง้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
อสีฟาฮาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเทยีวชมความสวยงามของ เมอืงอสีฟาฮาน (Isfahan) ซงึเป็นเมอืงทมัีงคังดา้นศนูยก์ลางการคา้ขาย อุตสาหกรรม
ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ จนถงึขันสงูสดุในเกอืบทกุดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี
การประดษิฐอั์กษรภาพอสิลามอันแสนวจิติรสวยงามแบบเปอรเ์ซยี 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยังชมุชนของชาวอารเ์มเนียน ชมความสวยงามของ วหิารแวงค ์(Vank
Church)ซงึเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนทนัีบถอืศาสนาครสิต ์ทถีูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1655
ในรูปแบบผสมผสานศลิปะของยุโรปและของเปอรเ์ซยี พรอ้มกับชมพพิธิภัณฑข์องโบสถ ์ซงึจะแสดงเกยีวกับหนังสอืฯ
เครืองแตง่กายประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา และทสํีาคัญทสีดุคอืการแกะสลักตัวอักษรบนเสน้ผม

นําทา่นไปชม พระราชวงัเชเหลโชตนุ (ChehelSotun Palace) หรือวัง 40 เสา ซงึความจรงิแลว้มเีสาเพยีง 20 ตน้เทา่นัน
แตเ่มอืมองผา่นเขา้มาทางสระน ้าํหนา้วังจะเป็นเงาในน ้าํอกี 20 ตน้ ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนกิ ชอื ชคีหบ์าไฮ
พนืทขีองพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหนา้มสีระน ้าํมคีวามยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชนัสงู 15 เมตร
มกีารแกะสลักลวดลายประตหูนา้ตา่งทสีวยงาม
และลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท้เีขยีวชอุ่มเพอืใหเ้ป็นทพัีกผอ่นของกษัตรยิแ์ละนางสนมตอ่มาใชเ้ป็นทตีอ้นรับพระราชอาคันตกุะ
ซงึตอ่มาก็ไดถู้กตอ่เตมิโดยกษัตรยิช์าห ์อับบาส ท ี2 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นไปชม จตัรุสัอหิมา่ม ซงึมพีนืทกีวา้งใหญ่ประมาณแปดหมนืกวา่ตารางเมตรทมีคีวามกวา้งประมาณ 165 เมตร
และมคีวามยาวประมาณ 510 เมตร ซงึมสีถาปนกิ อาล ีอัคบาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งจัตรัุสแหง่นี
เพอืใหเ้ป็นสถานทสํีาคัญในดา้นกจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล นอกจากนันบรเิวณรอบๆยังมกีารตกแตง่เป็นรูปโดมทสีวยงาม
และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 

ชม พระราชวงัอาล ีคาปู (Ali Qapu Palace) ซงึถูกสรา้งขนึในสมัยของกษัตรยิ ์ชาห ์อับบาสท1ี โดยมกีารสรา้งเพมิเตมิจนมทัีงหมด 6
ชนัซงึแตล่ะชนัไดถู้กตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชนัครูในสมัยนันพระราชวังฯแหง่นีสรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับและรับรองฯ
พรอ้มกันนีชนับนสดุยังไดต้กแตง่เป็นหอ้งสําหรับฟังเพลงและเลน่ดนตรี 



ชม มสัยดิชคีหล์อทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซงึสรา้งโดยชาหอั์บบาสท ี1
เชน่เดยีวกันซงึจะใชเ้ป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ทา่นัน โดยเฉพาะตัวโดมซงึถอืไดว้า่งดงามทสีดุในประเทศ 

ชม มสัยดิอหิมา่ม (Imam Mosque)ซงึเป็นสถาปัตยกรรมทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่ หนงึของโลกถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1612 และสําเร็จเรียบรอ้ยในปี
ค.ศ.1638 โดยมยีอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมเีสามนิาเรทท์มีคีวามสงูประมาณ 40 เมตร ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย
เลอืกซอืของฝากตา่งๆทบีรเิวณจตรัุสแหง่นี 

อสิระใหท้า่นไดช้อ๊ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดบารซ์าร ์บรเิวณอหิม่ามสแควร์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

ทพีกั
PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
อสีฟาฮาน - แอบยาเนห ์- คาชาน - เตหะราน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคาชาน (Kashan)ซงึตังอยู่ทางดา้นเหนือของอสีฟาฮาน ประมาณ 200 กม.
เป็นเมอืงในโอเอซสิทสีวยงามและอุดมสมบรูณ์ 

ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของ หมูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) ทมีคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,400 เมตร
ซงึถูกสรา้งอยู่บนเนนิเขาคารค์าส ชมความเป็นอยู่ของชมุชนหมู่บา้นเกา่แกท่ใีชอ้ฐิดนิดบิเป็นวัสดใุนการสรา้งบา้น
และยังคงสภาพเดมิทเีคยเป็นมาตังแตศ่ตวรรษท ี16-18 เมอืสมัยกอ่นนี ชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร์
ซงึตอ่มาไดรั้บเอาศาสนาอสิลามเขา้มา และไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคาชาน ซงึเป็นเมอืงทมีคีวามสวยงามในทะเลทรายหรือทเีรียกวา่ โอเอซสิ ทอีุดมสมบรูณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้
พันธุด์อกไมต้า่ง  ๆ

นําทา่นไปเทยีวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซงึเป็นสวนทอียู่ตดิกับทรีาบเชงิเขาซาโกรซถูกสรา้งขนึในราชวงศซ์าฟาวดิโดยชาห ์อับบาสท ี1
ออกแบบใหเ้ป็นสวนแบบเปอรเ์ซยีภายในสวนไดถู้กตกแตง่ดว้ยน ้าํพ ุทเีกดิจากแหลง่น ้าํธรรมชาตซิงึมคีวามดันจากน ้าํใตด้นิ
สามารถใหม้กํีาลังน ้าํทไีหลไปตามทอ่ตา่ง  ๆและไหลไปหลอ่เลยีงตน้ไมต้า่ง  ๆภายในสวนดว้ยและยังมวัีงอันสวยงามทถีูกสรา้งเป็น 2
ชนัสําหรับเป็นทปีระทับพรอ้มกันนันก็มหีอ้งอาบน ้าํและอบไอน ้าํ 

จากนันไปชม โบรูเจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสนห์ลังนีไดถู้กสรา้งขนึโดยพอ่คา้ทมีชีอืเสยีงของเมอืงคาชาน
ชอืวา่ ฮัจ เซเยส จาฟาร ์นาทานซ ีเพราะวา่ไดทํ้าการสง่สนิคา้ออกไปยังเมอืงบรูเจอรด์ ีบา้นหลังนีไดถู้กสรา้งเมอืปี ค.ศ.1875
ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทถีูกตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้
และตัวบา้นมลัีกษณะเป็นชอ่งลมเพอืใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและหมุนเวยีน
อกีทังยังทําการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปนูปันและทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลักษณะของอหิร่านอกีดว้ย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยัง กรุงเตหะราน ซงึอยู่หา่งประมาณ 200 กม.

ค่าํ
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง สนามบนิโคไมน ีเพอืตรวจเอกสารการเดนิทาง

รับประทานอาหารค่าํ ระหวา่งทาง (อาหารกลอ่ง/แซนดว์ชิ)

21.10 น.
ออกเดนิทางจาก เตหะราน สูก่รุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีW5 051(รบัประทานอาหารและพกัผอ่นบนเครอืงบนิ)



วนัท ี8
กรุงเทพฯ /สวุรรณภมูิ

07.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์หิรา่น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี5 มนีาคม 2562 เวลา 14:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์หิรา่น

การจองทัวร ์(กรุณาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นเดนิทาง)
•  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 20,000 บาท/ทา่น(เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทางหากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

คา่ทัวรร์วม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เตหะราน-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาฮานแอร ์และตวัเครอืงบนิภายใน ชันประหยัด

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่โรงแรมทพีกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ และคา่น ้าํดมื วันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่พาหนะในการนําเทยีว ตลอดการเดนิทาง

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทัวรค์นไทย ตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

คา่ทัวรไ์มร่วม

•  คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถพนกังานบรกิาร ทา่นละ 48 ดอลลารต์ลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ USD 3 /ทา่น/วนั รวมเป็น 24 ดอลลาร ์ตลอดทรปิหรอืขนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่จัดทําเอกสาร และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด ( 23 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขนึ)

การยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด (ยกเวน้คา่วซีา่ทยีนืและตวัเครอืงบนิทอีอกลว่งหนา้และกรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทตีอ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24วันเกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %



เอกสารในการใชย้นืวซีา่

•  หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทมีอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ พนืหลงัเป็นสขีาวเท่านัน จํานวน 2 ใบ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้่าน ณ วันททีําการจองทัวร)์

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารเปลยีนแปลงโปรแกรม ราคา และเงอืนไขทังหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้
หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ทังน ีบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จํานวนทังหมด หรอื บางสว่น

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรบัผดิชอบในกรณกีระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความชํารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ในระหวา่งการเดนิทาง

• หลงัจากการจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข

• ทบีรษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ
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