
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

บนิตรงสู่อหิร่านด้วยสายการบนิ ไทย 
 

    อิหร่าน มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของอาณาจกัรเปอรเ์ซียดินแดนท่ีได้
ช่ือวา่เป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหน่ึงในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าไทกริส และยูเฟรตีส ซ่ึงอยู่ในประเทศอิรกัและอิหร่านใน

ปัจจุบนั ในอดีตจกัรวรรดิน้ีไดถู้กปกครองมาโดยหลายเช้ือชาติเผ่าพนัธุ ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแมน่ ้าสินธุในเอเชีย ไปจรด

ทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียปิตใ์นอฟัริกา 
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    ชมความสวยงามของดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเปอรเ์ซีย ซ่ึงเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สมัผัสกบั เมืองหลวงเตหะรานท่ี

สวยงามเป็นอนัดบัหน่ึง ยาซด์เมืองแห่งโซโรแอสเตอร ์และชีราช ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบัส่ี และอดีตเมืองหลวง อีสฟา

ฮาน ท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบัสาม 

 

ก าหนดการเดินทาง 

  
  

  

  

  

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เตหะราน BKK - IKA TG 527 15.30 – 19.30  
วนัท่ี 2 เตหะราน ชีราช IKA – SYZ EP 1356 18.10 – 19.45 
วนัท่ี 11 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK TG 528 21.00 – 06.55 (+1) 

 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-เตหะราน 

12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน ไทย ชั้น 4 แถว H-J ประต ู4  

 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 527 (ใช้
เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงัภตัตาคาร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี FERDOWSI HOTEL  หรือเทียบเท่า เตหะราน 

วนัที ่2 เตหะราน/พพิิธภณัฑ-์พระราชวงัโกเลสตาน -ชีราซ                           

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
09.30 น. น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของประเทศ ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเทือกเขาอลัโบรช์ ท่ีพาดผ่านจากทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออก มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณหน่ึง

พนัเมตร ไดถู้กสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บา้นเล็กๆ และไดถู้กพฒันา

ใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกตน้ไมใ้หดู้สวยงามมาโดยตลอดทุกรชั

สมยั  
 
น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีช่ือเสียง
ซ่ึงไดเ้ก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ จากทัว่ทุกแห่งในอิหร่าน ถูกน ามารวมกนั

ไวท่ี้น่ี และท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงของเคร่ืองใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดท่ียอ้นอดีตไป

ถึง 2,600 ปี พรอ้มกนัน้ันยงัไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรเปอรเ์ซียใน
อดีตอีกดว้ย 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน  (Golestan Palace) หรือ
พระราชวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งอยู่กลางเมือง เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ี
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เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปดว้ยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสรา้งข้ึน

ตั้งแต่ราชวงศซ์าฟาวิดโดยกษัตริยท์าหม์าสพ์ ต่อมาไดถู้กปรบัปรุงโดยกษัตริย์

คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริยอ์ะกา โมฮมัตข์่าน กอจาร ์ซ่ึงไดเ้ลือกเตหะราน

เป็นเมืองหลวง จึงไดส้รา้งต่อเติมใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามมาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์ครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) 

สถานท่ีแห่งน้ีถูกดูแลรกัษาและการบริหารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาติ

ของอิหร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดับ อญัมณี เพชร

พลอย ไข่มุก อนัล ้าค่ามากมายเกินกวา่จะประมาณราคา ซ่ึงมีของท่ีส าคญัต่างๆ 

หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพูท่ี
เม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน ้าหนักถึง 182 การตั  
ลูกโลก (Global of Jewel) ท่ีประดบัดว้ยอญัมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ช้ิน ซ่ึง
มีน ้ าหนักประมาณ 18,200 การัต พระราชบัลลังก์ฯ (Naderi Shah Throne) 
เป็นของกษัตริยน์าเดรี ซาห์ ท่ีทรงสัง่ใหส้รา้งมีความสูง 2.25 เมตร ประดับ

ดว้ยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้ น มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซ่ึงท าข้ึน
ในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ท่ี ข้ึนครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-1834 ท า

ดว้ยไข่มุกและอญัมณีท่ีมีค่าอีกมากมายรวมแลว้มีน ้าหนัก 4.5 กก. และมงกุฎ

ปาห ์ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกท าข้ึนในปี ค.ศ.1925 ตอนท่ีข้ึนครองราชยแ์ละ
นอกจากน้ันยงัมี เคร่ืองประดบัต่างๆ อีกมากมายท่ีสุดจะประเมินค่าฯ  

 

 ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย แลกเปล่ียนเงินตราของอิหร่าน (1เหรียญ                      

สหรฐั มีค่าประมาณ 26,500- 27,000 รีล) 
 

16.30 น. น าท่านออกเดินทางไปสนามบินเมราหบ์ดั เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
18.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยสายการบิน Iran Aseman 

Airlines เท่ียวบินท่ี EP-1356 

 

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราซ/เมืองชีราซ  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจงัหวดัฟารส์ 

 

20.00 น. น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั และรบัประทานอาหารค า่ท่ีโรงแรม  
พกัท่ี ELIZEH HOTEL หรือเทียบเท่า ชรีาช 
วนัที ่3 ชีราซ-มารพ์ดาสท/์เปอรเ์ซโพลิส-ชีราซ                                                      

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านชม เมืองชีราซ (Shiraz) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง

ของจังหวัดฟาร์ส ตั้ งอยู่ทางด้านใต้ของเทือกเขาซาโกรซ อยู่สู งเห นือ

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 1 ,500 เมตร เมืองน้ีมีความส าคัญต่อชาวอิหร่าน 

เพราะในอดีตเป็นตน้ก าเนิดของชาวเปอรเ์ซีย และยงัเป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุด

ท่ีมีศูนยก์ลางการปกครองอยูท่ี่นครเปอรเ์ซโพลิส ของเปอรเ์ซียโบราณ 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมารพ์ดาสท์ ซ่ึงอยู่ห่างจากเมือง                     

ชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นท่ีตั้งของนคร

เปอรเ์ซโพลิส (Persepolis) ในอดีตสถานท่ีน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนยก์ลางท่ี
ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรเปอรเ์ซีย และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979     
                      
ใหท่้านได ้ชมโบราณสถานท่ีสรา้งโดยกษัตริยด์าริอุสมหาราช ก่อนคริสตกาล

ประมาณ 520 ปี จนถึงรชัสมยัของดาริอุสท่ี 3 ซ่ึงไดถู้กก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเติม

มาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการ และนครศูนยก์ลางท่ี

ประกอบดว้ยราชวงัต่างๆ หอ้งโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรัพยส์มบัติ ท่ีเก็บส่ิงของมีค่า

ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ไดถู้กกองทพั 
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ของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ท าลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงัไวใ้หช้ม 
 จากน้ัน น าท่านไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรอี์กแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น

สุสานท่ีฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ใหท่้านได้ชม
สถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลกับนผาหิน และท่ีส าคญัเป็นสุสานของษัตริย ์                    

ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริยอ์งค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซ่ึงเคยปกครองนครเปอร ์  
เซโพลิสมาก่อน 

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองชีราซ  
 น าท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู  (Pink Mosque) หรือมี ช่ือว่า Nasir al Molk 

Mosque ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามและส าคัญท่ีสุดของอิหร่าน
ตอนใต ้เอกลกัษณข์องสุเหร่าน้ี คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองสีชมพ ู

ถูกสรา้งข้ึนโดย มีรซ์า ฮาซาน อลี นาซีร ์อลัมอลค์ ในปี ค.ศ.1876 และส าเร็จ

เรียบรอ้ยในปี ค.ศ. 1887 

 

 น าท่านไปชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนท่ี
สวยงามราวกบัสวนสวรรค์ เป็นสวนท่ีตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดับและไมย้ืน

ตน้หลากหลายชนิด เป็นการจดัสวนแบบเปอรเ์ซียท่ีงดงามยิ่ง ภายในสวนยงัมี

ต าหนักเก่าของผูป้กครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สรา้งโดย ข่าน
โมฮัมหมัด อาลี เมื่อต้นศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงท้ิงร่องรอยแห่งความสวยงามไว ้

จนกระทัง่ปัจจุบนั 

 

 ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีสวยอีกแห่งของ
ชีราช ซ่ึงเคยเป็นท่ีพ านักของเจา้เมืองในอดีต ส่วนอีกดา้นหน่ึงยงัมีการตกแต่ง                      

ภายในและมพีิพิธภณัฑห์ุ่นข้ีผ้ึงของบุคคลท่ีส าคญัในอดีตของเปอรเ์ซีย 

 

 น าท่านไปชม ที่ฝังศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซ่ึงมีช่ือเต็มว่า ซมัซุด
ดิน มูฮมัหมดั ฮาเฟซ เป็นกวีเอกท่ีมีช่ือเสียง เกิดท่ีเมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 

และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีท่ีได้

ความไพเราะ ท่ีเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น และแต่งกวีท่ีใชค้ าง่ายๆข้ึนมาใหเ้ป็นคติ

สอนคนใหเ้ป็นคนดี อนุสรณส์ถานท่ีฝังศพของนักกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสรา้งไดถู้กสรา้ง

ข้ึนมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพ่ือใหเ้ป็นท่ีร าลึกถึงคุณงามความดีของท่าน 

 

 น าท่านไปชม ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ท่ีคาริม ข่านไดส้ัง่ใหส้รา้ง
ท่ีพกัอาศยั และเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานขึ้ นท่ีใจกลางเมือง ท่ีพกัอาศยัน้ีถูก

ออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้ นท่ีประมาณ 12 ,800 ตรม. มีก าแพง
ลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ภายในยงัตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้พ่ือใหม้ีความร่มร่ืน 

 

 ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝากท่ี ตลาดวากิลบาซาร ์(Vakil 
Bazaar) เป็นตลาดบาซารท่ี์ตั้งอยู่ในบริเวณดารบ์ อี ชาหซ์าเดห ์ซ่ึงอยู่ใกลก้บั
มสัยดิวาคิล ภายในจะมีสินคา้หลายอยา่งรวมทั้งเคร่ืองเทศต่างๆ มากมาย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร/ โรงแรม   
พกัท่ี ELIZEH HOTEL หรือเทียบเท่า ชรีาช 
วนัที ่4 ชีราซ-ซารเ์วสถาน-เนยร์ซิ-ดารา๊บ                                                      

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซารเ์วสถาน (Savestan) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ใน
จงัหวดัฟารส์ ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 90 กม. 
ซารเ์วสถาน เป็นช่ือเมืองท่ีมีความหมายวา่ ดินแดนแห่งตน้สนซีดาร ์(Land of 
Cedars) ท่ีเป็นตน้สนท่ีข้ึนตรงและมีลกัษณะสูงเด่น ในอดีตนิยมน าไปท าเป็น
เสาคานหลังคาของพระราชวงัต่างๆ เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นท าการเกษตร

เพาะปลูกพืชโดยเฉพาะขา้วสาลี ตน้มะกอกและตน้พิสตาชิโอ และนอกจากน้ัน
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ยงัมีนมโยเกิรต์ท่ีมีรสชาติอร่อยและมีช่ือเสียงของเมืองน้ี 

 น าท่านไปชม พระราชวงัซสัซานิด (Sassanid Palace) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในยุค 
ของราชวงศซ์สัซาเนียน โดยกษัตริยบ์าหร์ามกูร ์ในราวปี ค.ศ.420-438 ท่ีเขา้

มาปกครองเปอร์เซียต่อจากราชวงศ์ปาร์เทียนในราวศตวรรษท่ี 5 ของ

คริสตกาล ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีอาจจะถูกสรา้งข้ึนเพื่อส าหรบัคนส าคญัท่ีเขา้มาดูแล

บริหารส่วนน้ี หรืออาจจะถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็นวิหารส าหรับลัทธิบูชาไฟของ

ศาสนาโซโรแอสเทรียน ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการเคารพนับถืออยู่ในขณะน้ัน 

และต่อมากษัตริยใ์นราชวงศ์น้ีก็ไดถู้กบงัคบัใหย้อมรบันับถือศาสนาอิสลามใน

ศตวรรษท่ี 7 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองฟาซา (Fasa) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ใน
จงัหวดัฟารส์ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 80 กม. 
 
เมืองฟาซา เป็นศูนยก์ลางการบริหารการปกครองของเขตฯ มีพื้ นท่ีประมาณ 

4,200 ตร.กม. และอยูห่่างออกไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ จะมียอดเขาคา

มาน ท่ีมีความสูงประมาณ 3,185 เมตร พื้ นท่ีของบริเวณน้ีมีอากาศท่ีดี และยงั
มีระบบกกัเก็บน ้า จึงท าใหเ้หมาะแก่การเพาะปลกูพืชต่างๆ และยงัมีพืชท่ีข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ เช่น อลัมอนด ์พิสตาชิโอ และ มะเด่ือ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอสตาหบ์าน (Estahban) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น
จงัหวดัฟารส์ ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 60 กม. 
 
เมืองเอสตาห์บาน เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองของเขตฯ มีพื้ นท่ี

ประมาณ 4,200 ตร.กม. บริเวณพื้ นท่ีของเมืองน้ีมีอากาศและพื้ นดินท่ีดี อุดม
สมบูรณ์ และยงัมีระบบกกัเก็บน ้า จึงท าใหเ้หมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ ซ่ึง

เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดของพืชท่ีมีความส าคญัต่อตลาด เช่น ซาฟฟรอน 

ฝ้าย ขา้วสาลี วอลนัท อลัมอนด ์พิสตาชิโอ องุ่น อินทผลมั ทบัทิม มะเด่ือ และ
ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ อิหร่านเป็นแหล่งผลิตเกสรซาฟฟรอนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

(ประมาณ 310 ตัน/320 ตัน) และเป็นแหล่งท่ีผลิตนัทพิสตาชิโอท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก (ประมาณ 250,000 ตนั/600,000 ตนั) นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งผลิต                     
องุ่นแหง้ ผลิตผลมะเด่ือ และท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ เป็นแหล่งผลิตลูกทบัทิม

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก                      
 
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้และผลไมต่้างๆท่ีมีมากมาย                     

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเนยร์ิซ (Neyriz) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ใน
จงัหวดัฟารส์ ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 50 กม. 
 
เมืองเนยริ์ซ เป็นศูนยก์ลางการบริหารการปกครองของเขตฯ พื้ นท่ีของเมืองน้ี 
ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบาคห์เทกานท่ีมีน ้าเค็ม โดยเกิดจากแม่น ้าคอรท่ี์ไหล

ลงมา 

 

 น าท่านไปชม สุเหรา่แห่งเนยร์ซิ (Mosque of Neyriz) ซ่ึงเป็นสุเหร่าส าหรบั 
เขา้มาท าพิธีในวนัศุกร ์เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงามและส าคญัในความเก่าแก่

และโบราณท่ีถูกสรา้งข้ึนด้วยสถาปัตยกรรม และความทันสมัยในยุคของ

ราชวงศ์ซัสซาเนียน ท่ีสรา้งข้ึนเพื่อส าหรับลัทธิบูชาไฟ และต่อมาได้ถูกก่อ                     

สรา้งดัดแปลงใหเ้ป็นสุเหร่า ซ่ึงเร่ิมในเวลา 3 ยุคดว้ยกนั คือ ยุคของบูยิด ยุค

เซลจุค และ อิลข่านนิด ท่ีไดเ้ขา้มาปกครองท่ีจงัหวดัแห่งน้ี 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองดารา๊บ (Darab) ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง  
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ใต ้ระยะทางห่างประมาณ 50 กม. 
 
เมืองดาร๊าบ เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของแควน้ดาร๊าบ ท่ีตั้ง

อยู่ในจงัหวดัฟารส์ และแควน้น้ียงัถูกแบ่งออกเป็น 3 เขต เขตศูนยก์ลาง เขต

รอสแท๊ค และ เขตฟอรค์ เมืองน้ีมีพื้ นท่ีประมาณ 7,500 ตร.กม. ตั้งอยู่สูงกว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,180 เมตร มีหมู่บา้นทั้งหมด 500 แห่ง เป็นบริเวณ

พื้ นท่ีท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ ผลไม ้ซ่ึงรวมทั้ง ขา้ว ยาสูบ และ ฝ้าย 

สม้ มะนาว และ อินทผลมั    

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี JAHANGARDI MEMANSARAI HOTEL หรือเทียบเท่า ดารา๊บ 

วนัที่ 5 ดารา๊บ-บนัดาร ์อบับาส 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น. น าท่านไปชมความสวยงามของตวัเมืองน้ี ท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัของกษัตริยด์าริ

อุส มหาราช (Darius the Great) ซ่ึงมี ช่ือท่ีเก่ียวข้องกับกษัตริย์องค์น้ี คือ 
ดารา๊บ เก๊ิด (Darab-gerd) ท่ีหมายถึง ป้อมปราการของดาริอุส (Darius-fort) 
 
ใหท่้านไดช้ม ดารา๊บ เก๊ิด (Darab-gerd) ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีความมหศัจรรยเ์ป็น
วงกลมท่ีสามารถวดัความยาวไดป้ระมาณ 6 กม.และบริเวณรอบๆ ริมวงกลมจะ

ถูกสรา้งเป็นก าแพงดว้ยอิฐเผา ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กลงบนัทึกโดยกินเนสบุ๊ค 

ว่าเป็นก าแพงท่ีท าดว้ยอิฐเผาท่ียาวท่ีสุดในโลก และจะไดน้ าไปข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกของโลกต่อไป สถานท่ีแห่งน้ีคาดว่าถูกสรา้งข้ึนในสมยัของกษัตริย์

แห่งราชวงศป์ารเ์ทียน และต่อมาสมยัของซสัซานิด อารแ์ด๊กเชอร ์อี พาบากาน 

เพ่ือใหเ้ป็นเกียรติกบักษัตริยด์าริอุสมหาราชท่ียิง่ใหญ่ในอดีต 

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าที่สรา้งจากภูเขา (Stone Mosque) ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีได้
ถูกสรา้งข้ึนในยุคของราชวงศ์ซัสซานิด จากภายหลังจากท่ีได้มีการน าเอา

ศาสนาอิสลามเขา้มา โดยเนินเขาสูงทั้งลูกไดถู้กเจาะตดัเขา้ไปยงัจุดศูนยก์ลาง 

โดยไดม้ีการวางแผน และออกแบบท าเป็นหอ้งทั้งส่ีมุมเหมือนไมก้างเขน และยงั

ตกแต่งภายในใหม้ีความสวยงาม ท าใหเ้ป็นสุเหร่าจากทางเขา้ดา้นหน้า จนถึง

ดา้นหลงัมีความยาวประมาณ 20 เมตร และความกวา้งประมาณ 18 เมตร                     

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบนัดาร ์อบับาส (Bandar Abbas) เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ในจงัหวดัฮอรมุ์ซกาน ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 

320 กม. 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 เมืองบนัดาร ์อบับาส เป็นศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฮอรมุ์ซกาน ตั้งอยู่

ทางดา้นบริเวณริมทะเลในอ่าวเปอรเ์ซีย พื้ นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบเชิงเขาและ

เป็นบริเวณปลายสุดของเทือกเขาซาโกรซ ท่ียาวพาดผ่านจากทางตะวนัตกเฉียง

เหนือจนถึงตะวนัออกเฉียงใต ้และจังหวดัน้ีมีช่ือเสียงในดา้นท าการประมง 

การคา้ และอุตสาหกรรม 

 

 น าท่านชมความสวยงามของเมือง ท่ีเป็นท่าเรืออยู่บริเวณริมอ่าวเปอรเ์ซีย จาก

การท่ีกษัตริย์ชาห์ อับบาสมหาราช ไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นการวางแผน

บริหารงานท่ีเมืองท่าแห่งน้ี ซ่ึงในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นประมงเล็กๆ และต่อมา

พวกโปรตุเกสได้เลือกท่ีแห่งน้ีส าหรับเป็นท่ีขนถ่ายสินค้าเขา้ไปยังตัวเมือง                      

และต่อมาพวกองักฤษไดเ้ขา้มายงัท่าเรือแห่งน้ี และไดท้ าการช่วยเหลือกษัตริย์

ชาห ์อบับาส ท าการขบัไล่พวกโปรตุเกสออกไป และต่อมาจึงไดถู้กตั้งช่ือใหเ้ป็น
เกียรติแด่ท่าน 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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พกัท่ี ATILAR HOTEL หรือเทียบเท่า  บนัดาร ์อบับาส 

วนัที่ 6 บนัดาร ์อบับาส-มีนาบ-จรีอ๊ฟ-บาม                                                   

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมีนาบ (Minab) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียง

ใต ้ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. 
 
เมืองมีนาบ ตั้งอยู่ในจงัหวดัฮอรมุ์ซกาน (Hormozgan) เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ทาง
ภาคใตข้องประเทศท่ีติดกับอ่าวเปอร์เซีย เมืองมีนาบมีช่ือเสียงทางดา้นการ

ประมงในการจบัปลา และกุง้เล็ก และยงัมีช่ือเสียงในการเพาะปลูกตน้อินทผลมั

และมะมว่ง ชาวเมืองน้ีมีวฒันธรรมเป็นของตนเองมานานแลว้ เช่น การพดูและ

แต่งกายโดยเฉพาะสตรีซ่ึงมีการปิดหน้าดว้ยหน้ากากหลากสี ท่ีส่วนมากจะเป็น

สีแดงเขม้และแดงสด ท่ีเรียกว่า เบอร์กา้ (Burqa) เพื่อเป็นไปตามวฒันธรรม

และการปกปิดใบหน้า ซ่ึงนอกเหนือไปจากการแต่งกายตามปกติ  ท่ีคลุม

ร่างกายดว้ยชุดชาดอร์ท่ีมีสีด า ซ่ึงการแต่งกายและปกปิดใบหน้าแบบน้ี  ได้

เกิดข้ึนในสมัยท่ีพวกโปรตุเกสไดเ้คยเขา้มาปกครองในบริเวณน้ี ส าหรับคน

แปลกหนา้แลว้จะไมใ่หม้ีการถ่ายรูปของพวกตนเป็นอนัขาด    

 

 น าท่านไปเท่ียวชม ตลาดวนัพฤหสัฯ (Thursday Market) ซ่ึงมีช่ือเป็นภาษามี
บาบีว่า เปย์ชามเบ บาซ่าร์ (Peyshambe Bazaar) เป็นตลาดท่ีมีสีสันและ
ช่ือเสียงของเมือง และของประเทศท่ีไดถู้กจดัข้ึนในวนัพฤหัสบดีเท่าน้ัน เป็น

สถานท่ีท่ีจะน าผูซ้ื้อและผูข้ายจากหลายๆ หมู่บา้นมาพบกัน เพื่อซ้ือขายและ

แลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงกันและกนั ซ่ึงตลาดแห่งน้ีจะแบ่งออกเป็นสามส่วน และ

ส่วนใหญ่สุดจะเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ทุกชนิด เช่น เส้ือผา้ ผกั และ ผลไมส้ด 

เคร่ืองเทศ อีกสองส่วนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากใบของตน้อินทผลัม ท่ีน ามาท า

เป็นเส่ือ พดั ไมก้วาด และตะกรา้ใส่ส่ิงของ 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองจีรอ๊ฟ ท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ในจงั                     

หวดัเคอร์มาน ระยะทางห่างประมาณ 180 กม. เมืองน้ีมีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 95,000 คน ตั้ งอยู่ในท่ีราบริมฝั่งแม่น ่าฮาลิล ซ่ึงเป็นพื้ นท่ี ท่ี

เหมาะสม อุดมสมบรูณส์ าหรบัการเกษตร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบาม (Bam) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือ ระยะทาง
ห่างประมาณ 40 กม. 
 
เมืองบาม (Bam) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 97,000 คน  บา้นเมืองซ่ึงมี
อายุเก่าแก่ ยอ้นไปเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแลว้ ถูกเร่ิมสรา้งโดยราชวงศป์ารเ์ทียน 

และต่อมาไดถู้กขยายเพิ่มเติมในราชวงศซ์าฟาวิด จากน้ันไดถู้กปล่อยใหร้กรา้ง 

หลงัจากไดถู้กรุกรานจากพวกอฟักนั ในปี ค.ศ.1722  ต่อมาก็ไดม้ีการปรบัปรุง

ใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึนมาใหม่ จนกระทัง่ไดเ้กิดแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ.2003 ท าให้

บา้นเมืองเกิดความเสียหายเป็นอันมาก รวมทั้งตัวซิตาเดลด้วย และได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2004    

 

 น าท่านชม ซิตาเดล บาม (Citadel Bam) ถูกก่อสรา้งจากดินเหนียวตากแหง้
ผสมกบัฟาง พื้ นท่ีของซิตาเดลมีความกวา้งประมาณ 180,000 ตรม. มีส่วนท่ี

เป็นก าแพง ซ่ึงมีความสูงถึง 7 เมตร และยาวประมาณ 1,815 เมตร ยังมี

หอคอยใหญ่อีก 2 หอ การออกแบบและการก่อสรา้งซิตาเดลน้ี แสดงถึง                     

ความฉลาดและสามารถของคนในสมยัน้ัน เพื่อใหเ้ห็นว่าส่ิงก่อสรา้งน้ีสามารถ

ท าส าเร็จและสวยงามตามความตอ้งการ 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
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พกัท่ี PARSIAN AZADI HOTEL หรือเทียบเท่า  บาม 
วนัที ่7 บาม-เคอรม์าน-ยาซด์                                                                            
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเคอรม์าน (Kerman) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ 

ระยะห่างประมาณ 180 กม. 
 
ใหท่้านได ้ชมความสวยงามของเมืองเคอรม์าน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจงัหวดัเคอรม์าน มีส่วนหน่ึงอยู่บนเทือกเขาสูงจากระดับน ้ า 

ทะเลประมาณ 1,750 เมตร และอีกส่วนหน่ึงอยู่ในแถบทะเลทรายลุท       

เคอรม์านไดถู้กจดัว่าเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่าแก่เมืองหน่ึง สรา้งข้ึนมาได้

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ภายหลงัจากศตวรรษท่ี 7 ไดถู้กปกครองจากพวก

เติร์กเมน อาหรับ และ มองโกล จากน้ันก็ได้มีการขยายเมืองและความ

เจริญรุ่งเรือง โดยการปกครองของราชวงศข์องซาฟาวิด 
 
น าท่านชมความสวยงามของเมืองเคอรม์าน ชมความสวยงามของพระราชวงั

และอนุสรณส์ถานท่ีฝังศพ      

 

 ใหท่้านไดช้ม พระราชวงัและสวน ท่ีรูจ้กักนัดีในนามของ Bagh e Shahzadeh  
ซ่ึงถูกสรา้งในราชวงศ์กอจาร์ ในศตวรรษท่ี 19 เพื่อใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น

ของกษัตริยอ์บัดุล ฮุสเซน ฟาร์มนัฟาร์มา และบริเวณสวนยงัมีน ้ าพุท่ีตกแต่ง

อยา่งสวยงาม 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองยาซด์ (Yazd) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือ 
ระยะทางห่างประมาณ 340 กม. 

 

 ระหวา่งทางใหท่้านได ้ชมความงดงามของทิวทศัน์ท่ีเต็มไปดว้ยทะเลทราย และ

ภูเขา อีกทั้งสถานท่ีโบราณท่ีกองคาราวาน ไดเ้คยมาพกัอาศัยในระหว่างการ

เดินทางผ่านเสน้ทางสายไหมไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 เดินทางมาถึง เมืองยาซ์ด  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดัยาซด์ ท่ีตั้งอยูท่างใตใ้นเขตทะเลทรายคาวีร์ และไดช่ื้อวา่เป็น ไข่มุกแห่ง

ทะเลทราย (The Pearl of Desert)  

 

 น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองยาซด์ (Yazd) ในสมัยดั้ งเดิม
ประมาณ 3,000 ปี เคยเป็นส่วนหน่ึงของมีดีสดว้ย จนกระทัง่ในสมยัของอะคาเม
นิดส์ จากประวติัศาสตร์การปกครองท่ีผ่านมา มีการส่งกองก าลังเขา้ยึดและ

ท าลายบ้านเมืองให้เสียหาย แต่เน่ืองจากเมืองยาซ์ดได้ตั้ งอยู่ไกล  และมี               

ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ จึงท าให้รอดพ้นจากความเสียหาย และไม่มี

อันตรายจากการโจมตีของข้าศึก จึงท าให้เมืองยาซ์ดยังคงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีเป็น

ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวนัน้ี  
 
ในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้เคยสรา้งเป็น คุกส าหรับขังนักโทษ 

(Alexander’s Prison) คนส าคญัของพวกเปอรเ์ซียไวท่ี้น่ี และต่อมาภายหลงัได้
กลายเป็นเมืองท่ีมีคนอยู่อาศัยอย่างถาวร ตัวเมืองและส่ิงก่อสรา้งท่ีเหมาะ

ส าหรบัเป็นท่ีอยูอ่าศยัในทะเลทราย โดยมีการสรา้งหอ้งใตดิ้น เพ่ือหลบลมรอ้น

ซ่ึงไดผ้ลดีและเหมาะสมกวา่ใชเ้คร่ืองปรบัอากาศ 

 

 น าท่านไปชม มสัยิดจาเม (Jame’s Mosque) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 
โดยกษัตริย์ของราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ และได้ถูกขยายได้ใหญ่ข้ึนในปี ค.ศ.

1324-1365 และยงัมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ี

โดดเด่นในอิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของ
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เปอรเ์ซีย และสถานท่ีแห่งน้ียงัคงถูกใชป้ระกอบพิธีมาจนทุกวนัน้ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั   
พกัท่ี MOSHIR GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ยาซด์ 
วนัที ่8 ยาซด์-อีสฟาฮาน                                                           

07.30 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น น าท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ท่ีตั้งอยูใ่กลท้ะเลทราย 
และภูเขาทางดา้นใตข้องเมืองยาซด์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพวกเปอรเ์ซียโบราณนับถือ

พระเจา้อะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเช่ือว่าคนท่ีตาย

ไปแลว้ไม่ควรท่ีจะน าไปฝัง แต่ตอ้งน าศพมายงัสถานท่ีแห่งน้ี เพื่อใหพ้ระท าพิธี

และน าศพน้ันไปยังหอคอยเพื่อใหน้กแรง้ไดจ้ิกกินเน้ือจนเหลือแต่กระดูกท่ี

สะอาด แลว้จึงน าไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้  

 

 น าท่านไปชม วิหารของลทัธิบูชาไฟ(Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร ์
ซ่ึงในอดีตไดเ้คยเป็นศาสนาประจ าชาติ ก่อนท่ีศาสนาอิสลามจะเขา้มา ในวหิาร

จะมีกระถางไฟท่ีติดลุกโชนอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแล และทุกๆปี จะ

มีการเฉลิมฉลองกนัท่ีในวิหารแห่งน้ี      

 

 น าท่านไปชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq 
Monument) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในบริเวณท่ีเป็นจตุัรสัอยูก่ลางเมือง ถูกสรา้งข้ึนโดย
จาดิน อลั อาเมียร ์เช็คหแ์มก ในขณะท่ีท่านเป็นผูว้่าการของยาซด์ในสมยัของ

ราชวงศตี์มูร ์สถานท่ีแห่งน้ีมีรูปแบบและการออกแบบท่ีเขา้กบัความสวยงามซ่ึง

มีน ้ าพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดท่ีมี ช่ือเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม 

นอกจากน้ันยงัมีท่ีพกัของคนเดินทางคาราวานซาราย มีท่ีอาบน ้าและมีน ้าเย็น

ส าหรบัด่ืม เมื่อเวลาพลบค า่ก็จะมีแสงสีสม้ท่ีสวยงามท่ีออกมาจากส่วนโคง้ขา้ง

ในมสัยดิ ซ่ึงท าใหเ้ป็นภาพท่ีน่าต่ืนเตน้     

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ท่ีเป็นเมือง

หลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัฯ ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทาง

ห่างประมาณ 130 กม. 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี PIROOZI HOTEL หรือเทียบเท่า อสีฟาฮาน 
วนัที่ 9 อีสฟาฮาน/วิหารแวง้-จตัรุสัอิหม่าม                                                      

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

มั ่งคั ่ง ศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  วรรณกรรม และวิทยาการ จนถึงขั้นเจริญสูงสุดใน

เกือบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซีย การประดิษฐอ์กัษรภาพอิสลาม

อนัแสนวจิิตรสวยงามแบบเปอรเ์ซีย     

 

 น าท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซ่ึงถูกสรา้งไดส้วยงามตามแบบท่ี
ไม่เคยพบเห็นในท่ีใดมาก่อน ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริยช์าห ์อบั

บาสท่ี 2 ท่ีมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อส าหรับขา้ม

แมน่ ้าซายนัเดห ์ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ป็นเข่ือนดว้ย 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม สะพานอลัลาหเ์วอรด์ี ข่าน หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึง

วา่ ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานท่ีถูกสรา้งในสมยักษัตริยช์าห ์อบับาสท่ี 
1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1602 ซ่ึงถูกสรา้งให้เป็น

สะพานท่ีมีความสวยงามส าหรบัขา้มแม่น ้าซายนัเดห์ มีความกวา้ง 14 เมตร 

และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองขา้งทางของสะพานจะมีการตกแต่ง

เป็นทางเดินท่ีสวยงามและฐานดา้นล่างถูกสรา้งเป็นส่วนโคง้ 33 โคง้ 
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 จากน้ัน ออกเดินทางไปยงั ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ

วิหารแวงค ์(Vank Church) ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนท่ีนับถือศาสนา
คริสต์ ท่ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและ

ของเปอรเ์ซีย พรอ้มกบัชม พิพิธภณัฑข์องโบสถ ์ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัหนังสือฯ 

เคร่ืองแต่งกาย ประวติัศาสตรค์วามเป็นมา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การแกะสลกั

ตวัอกัษรบนเสน้ผม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชม พระราชวงัเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 

เสา ซ่ึงความจริงแลว้มีเสาเพียง 20 ตน้เท่าน้ัน แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระ

น ้าหน้าวงัจะเป็นเงาในน ้าอีก 20 ตน้ ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก 

ช่ือ ชีคห ์บาไฮ พื้ นท่ีของพระราชวงัประมาณ 67,000 ตรม. ดา้นหน้ามีสระน ้า

มีความยาว 100 เมตร และกวา้ง 16 เมตร และตัวพระราชวงั 2 ชั้นสูง 15 

เมตร มีการแกะสลกัลวดลายประตูหน้าต่างท่ีสวยงาม และลอ้มรอบไปดว้ยสวน

ดอกไมท่ี้เขียวชอุ่มเพื่อใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นท่ี

ตอ้นรบัพระราชอาคนัตุกะ ซ่ึงต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมโดยกษัตริยช์าห ์อบับาส ท่ี 2 

และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1647 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชม จตัุรสัอิหม่าม ซ่ึงมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณแปดหมื่น

กว่าตารางเมตร ท่ีมีความกวา้งประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 

510 เมตร ซ่ึงมีสถาปนิก อาลี อคับาร ์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง

จตุัรัสแห่งน้ี เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีส าคัญในดา้นกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล 

นอกจากน้ันบริเวณรอบๆยงัมีการตกแต่งเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และไดร้บัการ

ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979     

 

 ชม พระราชวังอาลี คาปู  (Ali Qapu Palace) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในสมัยของ
กษัตริย ์ชาห ์อบับาสท่ี1 โดยมีการสรา้งเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซ่ึงแต่ละ

ชั้นไดถู้กตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมยัน้ัน 

พระราชวงัฯแห่งน้ีสรา้งข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัและรบัรองฯ พรอ้มกนัน้ีชั้นบนสุด

ยงัไดต้กแต่งเป็นหอ้งส าหรบัฟังเพลงและเล่นดนตรี                       

 

 ชม มสัยิดชีคห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซ่ึงสรา้งโดยชาห ์ 
อับบาสท่ี 1 เช่นเดียวกันซ่ึงจะใชเ้ป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่าน้ัน 

โดยเฉพาะตวัโดมซ่ึงถือไดว้า่งดงามท่ีสุดในประเทศ    

 

 ชม มสัยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่ง  
หน่ึงของโลกถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1612 และส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1638 

โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ท่ีมีความสูงประมาณ 

40 เมตร  ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซ้ือของฝากต่างๆท่ีบริเวณ

จตุัรสัแห่งน้ี 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี PIROOZI HOTEL หรือเทียบเท่า อสีฟาฮาน 

วนัที่ 10 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห-์คาชาน  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาชาน (Kashan) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ

อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามและอุดมสมบรูณ ์
ระหว่างทาง ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ หมู่บา้นแอบยาเนห ์(Abyaneh 
Village) ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งอยู่
บนเนินเขาคารค์าส ชมความเป็นอยูข่องชุมชนหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีใชอิ้ฐดินดิบเป็น

วสัดุในการสรา้งบา้น และยงัคงสภาพเดิมท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16-18 

เมื่อสมยัก่อนน้ี ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซ่ึงต่อมาไดร้บัเอาศาสนา
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อิสลามเขา้มา และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามใน

ทะเลทราย หรือท่ีเรียกว่า โอเอซิส ท่ีอุดมสมบูรณ์และเต็มไปดว้ยตน้ไม ้พนัธุ์

ดอกไมต่้างๆ 

 

 น าท่านไปเท่ียวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซ่ึงเป็นสวนท่ีอยูติ่ดกบัท่ีราบเชิงเขา
ซาโกรซ ถูกสรา้งข้ึนในราชวงศซ์าฟาวิด โดย ชาห ์อบับาสท่ี 1 ออกแบบใหเ้ป็น

สวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน ้ าพุ ท่ีเกิดจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติซ่ึงมีความดันจากน ้ าใตดิ้น สามารถใหม้ีก าลังน ้ าท่ีไหลไปตามท่อ

ต่างๆ และไหลไปหล่อเล้ียงตน้ไมต่้างๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมีวงัอนัสวยงาม

ท่ีถูกสรา้งเป็น 2 ชั้นส าหรบัเป็นท่ีประทบั พรอ้มกนัน้ันก็มีหอ้งอาบน ้าและอบ

ไอน ้า 

 

 จากน้ันไปชม โบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือ
คฤหาสน์หลงัน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนโดยพ่อคา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ช่ือว่า ฮัจ 

เซเยส จาฟาร ์นาทานซี เพราะว่าไดท้ าการส่งสินคา้ออกไปยงัเมืองบรูเจอร์ดี 

บา้นหลงัน้ีไดถู้กสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1875 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 18 ปี 

ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมีลกัษณะ

เป็นช่องลมเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทและหมุนเวียน อีกทั้งยังท าการตกแต่ง

ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปูนป้ันและทาสีใหม้ีความสวยงามตามแบบ

ลกัษณะของอิหร่านอีกดว้ย   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี NEGARESTAN HOTEL หรือเทียบเท่า คาชาน 

วนัที ่11 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกูม ท่ีตั้งอยูห่่างประมาณ 110 กม.   

 เมืองกูม (Qom) เป็นจงัหวดัและเมืองเดียวท่ีตั้งอยูใ่ตก้รุงเตหะราน เป็นเมือง
ท่ีมีความส าคญัทางดา้นศาสนาอิสลาม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลยัสอนดา้น

การศาสนา และนอกจากน้ันก็ยงัมีช่ือเสียงในการท าเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองใช้

ในครวัเรือน ถว้ยชามท่ีเป็นเซรามิค ทอพรมท่ีท าดว้ยไหม ทอเส่ือ และยงัมีการ

ปลูกตน้ทบัทิมอีกดว้ย 

 

 น าท่านไปชม อนุสรณส์ถานของฟาติมา อลั มาสซูเมห ์(Shrine of Fatima 
al Massumeh) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีฝังศพอันศักด์ิสิทธ์ของฟาติมาท่ีเป็น
น้องสาวของอิหม่าม ถูกสรา้งข้ึนในเมืองกูม ซ่ึงไดร้บัการนับถือโดยชาวมุสลิม

นิกายชีอะ และใหเ้ป็นเมืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสองในอิหร่านรองจากเมืองมสัชาด ฟา

ติมา อลั มาสซูเมห ์เป็นน้องสาวคนท่ีแปดของอิหม่าม อาลี อัล รีดา้ และเป็น

บุตรสาวคนท่ีเจ็ดอิหม่าม มูซา อลั คาดฮิม  ในนิกายชีอะ ผูห้ญิงท่ีถูกเคารพนับ

ถือว่าเป็นนักบุญ และนอกจากน้ันยงัเป็นท่ีฝังศพของบุตรสาวคนท่ีเกา้ของอิ

หมา่นมฮูมัหมดั อาตากิอีกดว้ย 

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าศักดิ์ สิทธ์ิจามคาราน(Jamkaran Mosque) ท่ีตั้งอยู่
บริเวณริมนอกเมือง ถูกสรา้งตามค าสัง่ของฮาดรทั โฮจดั ในปี 393 ฮิดเราะห์

ศกัราชหรือปีท่ี 17 แห่งรามาดอน หรือในราวปี ค.ศ.974 ซ่ึงจามคารานไดแ้จง้

ว่า ไดพ้บกบัมูฮัมหมดั อลั มาหดี์ ท่ีเดินทางติดตามท่านอลัเคิรด์ และจามมา

รานไดร้บัค าแนะน าว่า ดินแดนแห่งน้ีไดเ้ป็นของขา้หลวง และต่อมาไดห้ยุดท า

การเพาะปลูกพืชและไดร้บัเงินใหส้รา้งเป็นสุหร่าขึ้ นมา 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ๊ปป้ิงท่ีตลาดพื้ นเมือง Bazaar ตามอธัยาศยั  
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 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเตหะราน ระยะทางประมาณ 150 กม.  
18.00 น. รบัประทานอาหารวา่ง (อาหารกล่อง/แซนดว์ิช)  

 น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินโคไมนี เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
21.00 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 

528 (รบัประทานอาหาร และพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัที ่12 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ  

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไมค่งท่ี / การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ  
จะยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 
ค าแนะน า : “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ 
และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียม
ไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุด
สุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 
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อตัราค่าบริการ :  ราคาน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 คนข้ึนไป 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)  
  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ และตัว๋

เคร่ืองบินภายใน ชั้นประหยดั 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่าทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ พนกังานบรกิาร ท่านละ 55 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าธรรมเนียมวซ่ีาของคนต่างดา้ว 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 

การยกเลิก : 
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  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั 

 

 คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตั ๋ว
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ย 50% 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วนั  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ไม่ตอ้งโชวต์วัค่ะ 
1 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไมต่ า่กวา่ 6 เดือน  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2 ใบ  

3. กรอกขอ้มลูสว่นตวัในแบบฟอรม์ขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว ทาง

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี
นัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้
เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ท่าน 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ
ช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่
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วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


