
  
 

 

ไฮไลทอิ์หร่าน 7 วนั บิน W5  

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน 
11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พ.ค 2561 

TOUR CODE : IR301402BF 
 
 
 
 
 
 
วันแรกของการเดนิทาง  11 เม.ย.61 กรงุเทพฯ-เตหะราน 

20.30  น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ แถว  N  ใกล้ประตหูมายเลข 8 ชัน้ 4 ขาออก  ทีด้่านหน้าเคาน์เตอร์ 
  เช็คอิน ของสายการบินมาฮานแอร์ พบจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัทา่น 

22.35  น. ออกเดินทางสูก่รุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาน แอร์  เที่ยวบินที่  W5-050 

  ซึง่จะใช้เวลา บินประมาณ 7 ชัว่โมง สูก่รุงเตหะราน 

 
วันทีส่องของการเดนิทาง 12 เม.ย.61 คาชาน-คฤหาสนเ์ศรษฐ-ีหมูบ่า้นอะบยีาเน่ห-์อสิฟาฮาน 

03.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี   ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60 กิโลเมตร   
  (สภุาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเคร่ือง)   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ   
  เจ้าหน้าที่จะดูเพียงหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านัน้ เมื่อผ่านขัน้ตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
  โรงแรม  NOVOTEL AIRPORT  พร้อมรับประทานอาหาร ค ่า 
07.00 น.  บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
09.00 น น าท่านชม คฤหาสน์เศรษฐีชื่อ  Borujerdi  Ancient  Houseที่มีมาตัง้แต่ยคุที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทาง 

การค้าในอดีตสมยัราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย(ศตวรรษที่ 16-17) ให้ทา่นได้เก็บภาพ ความงาม ของ คฤหาสน์ แห่ง
นี ้ 

 
 

 
 



  
 

 

                          จากเมืองคาชาน น าทา่นเดินทางตอ่สู ่หมูบ้่านอะบียาเนห์่  ซึง่อยูถ่ดัไปเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองคาชาน 

บา่ย..  น าทา่นเดินทางจากเมืองเตหะรานสูห่มูบ้่านโบราณที่อยูบ่นเทือกเขาซาร์โกรส ซึง่ใกล้กบับริเวณที่เรียกวา่ยอดเขาคาคาสซึ่ง
มีความสงูถึง 3,899 เมตร นัน่ก็คือ หมู่บ้านอะบียาเนห์นัน่เอง (Abyaneh Village) หมู่บ้านแห่งนีอ้ยู่ห่างจากเมืองอิศ
ฟาฮานประมาณ 2.45 ชัว่โมง โดยทางรถยนต์แตย่งัอยูใ่นเขตจงัหวดัอิศฟาฮาน เมื่อถึงแล้วให้ทา่นได้ช่ืนชมความงามของ 

 หมูบ้่าน ซึง่เช่ือวา่มีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอนัสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดรู้อน 
ชาวบ้านท่ีนี่แตง่กายโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครและเช่ือว่าเป็นชนชาติที่สืบเชือ้สายมาจากพวก     อีลาไมท์  ใน
อาณาจักรอีแลมซึ่งเก่าแก่ราวๆ สามพันปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันคนเหล่านีค้ือ ชาวอิหร่านตามกฎหมายและนับถือ 
ศาสนาอิสลามเช่นเดียวกบัชาวอิหร่านทัว่ไป  พดูภาษาพืน้เมืองฟาซีเช่นเดียวกบัคนพืน้ราบโดยไม่ผิดเพีย้น ลกูหลานของ
ชาวบ้านท่ีน่ีมีสทิธ์ิเทา่เทียมกบัเด็กๆชาวอิหร่านในเมืองต่างๆ  ท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลตัง้แต่อนบุาลจนกระทัง่
มธัยมหรือแม้แตร่ะดบัอดุมศกึษาหากพวกเขาต้องการ  

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอิสฟาฮาน   ซึง่มีอาย ุเก่าแก่ร่วม 1,800 ปี นบัตัง้แต่ยคุราชวงศ์ซสัซาเนียนปกครองเปอร์เซีย
เป็นต้นมาและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปี ค .ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด
ปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนีเ้คยรุ่งเรืองสงูสดุใน ศตวรรษที่ 16-17 จนได้รับสมญานามว่า ESFAHAN IS HALF OF 

THE WORLD และปัจจบุนันี ้เป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึน้ทะเบียนขององค์การยเูนสโกเรียบร้อยแล้ว 
19.30 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  โรงแรมที่พกั KHAJOO  HOTEL or  KOWSAR  HOTEL ระะดบั 4*5* ดาว หรือเทียบเทา่ ในเมืองอิสฟาฮาน 

 
วันทีส่ามของการเดนิทาง  13 เม.ย.61 พระราชวังเชเฮลโซตนุ-พระราชวังอะลคีาป-ูชคีลอ้ตฟลุเลาะห ์

06.00 น.  บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.30 น.  น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอิศฟาฮาน  ซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบจตัรัุสอิหม่าม  

ที่อยู่ใจกลางเมือง (กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครัง้หนึ่ง 18.00 น.) 
น าทา่นเที่ยวชม ชมพระราชวังเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ตัง้อยูบ่นถนนอีกเส้นหนึง่ด้านหลงัพระราชวงัอะลี
คาปปูระมาณ 200 เมตร  สร้างในปี 1614 สมยัชาห์อบับาสที่ 1 แล้วเสร็จในปี1647สมยักษัตริย์ชาห์อบับาส ที่ 2  เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสงัสรรค์ตา่งๆ  โดยเลยีนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิด ซึง่เป็นยคุแรก
ของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลมัน์เป็นเสาไม้แทนหิน  มีเสาไม้สงูที่โถงด้านหน้า 20 ต้น ซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน า้  ที่ใสนิ่งใน
สระซึง่อยูด้่านหน้าวงั  นบัทัง้ต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน า้อีก 20 ต้น รวมเป็นเสา 40 ต้น  ตามความหมายของ
ช่ือพระราชวงั  ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตนุ มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีช่ือเสยีงโดยฝีมือของ 

 



  
 

 

 ศิลปินประจ ายคุซาฟาวิด  สว่นรอบๆ ตวัวงันัน้ร่มร่ืนไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ  จึงถือเป็นต้นแบบของสวนแบบ
เปอร์เซียที่สวยงามอีกแหง่หนึง่  ชมมัสยดิอิหม่าม Imam Mosque ตัง้อยูป่ลายสดุทางด้านทิศใต้ของจตัรัุส  เป็นหนึง่ 

 ในมสัยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  เร่ิมสร้างในปี 1611 สมยักษัตริย์ชาห์อบับาสที่ 1 และเสร็จสมบรูณ์
ในอีก 4 ปีต่อมา  นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยงัเป็นมสัยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์ที่สวยงามที่สดุใน
ประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกนัเป็นสองชัน้ขนานกันตลอดทกุตารางนิว้  ซึ่งมีผลต่อ
การระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้น าสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชดัเจนในทกุซอกทกุมมุของมสัยิดโดยไม่
ต้องใช้ไมโครโฟน 

 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นชม พระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace สร้างขึน้ในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทบัของกษัตริย์

 ชาห์อบับาสที่ 1 ตัง้อยูท่างด้านตะวนัตกของจตัรัุสอิหมา่ม  เป็นอาคาร 6 ชัน้ ที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้างบน
ชัน้ 3 ของพระราชวงัสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหนัหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่ามส าหรับพระมหากษัตริย์   และพระ
 ราชวงศ์ไว้ประทบัทอดพระเนตรการละเลน่ตา่งๆ  และปัจจบุนักลายเป็นจดุชมวิวและถ่ายภาพมมุสงูที่สวยงาม ซึ่งสามารถ
มองเห็นทกุมมุและทกุอย่างที่อยู่บนจตัรัุสได้อย่างชดัเจน จากนัน้เข้าชมมสัยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah 

Mosque ซึง่เป็นมสัยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานวุงศ์เท่านัน้ที่จะเข้ามาท าการละหมาดได้  สร้าง
โดยกษัตริย์ชาห์อบับาสที่ 1 ระหวา่งปี 1602-1619  ขึน้ช่ือวา่วิจิตรสวยงามที่สดุในการตกแตง่ภายในโดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่ 

 โดมประธานซึง่อยูต่รงกลางห้องโถงใหญ่  จากนัน้เที่ยวชมสะพานสะพานคาจ ู(Khaju Bridge) เป็นสะพานที่สร้างข้ามสอง
ฝ่ังของแมน่ า้สาย เดรู๊ด โดย  กษัตริย์ ซาห์อบับาสที่ 2 แหง่ราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อปี ค.ศ 1650  เป็นสะพานที่สร้างสองระดบั 
โครงสร้างตอนลา่งเป็นหิน สว่นตอนบนเป็นอิฐ มีพลบัพลาที่ประทบัส าหรับการเสดจ็ประทบัชัว่คราว ของพระมหากษัตริย์ 
ซึง่อยูก่ึ่งกลางบนชัน้ท่ีสอง สะพานแหง่นีเ้มื่อปี ค.ศ.1650 สะพานแหง่นีย้งัสร้างเพื่อกกัเก็บน า้อกีด้วย 

 
 
 
 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  โรงแรมที่พกั KHAJOO  HOTEL or  KOWSAR  HOTEL  ระะดบั 4*5* ดาว หรือเทียบเทา่ ในเมืองอิสฟาฮาน 
 

 

 



  
 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง  14 เม.ย.61 เปอรช์โีปลสิ-นัค-เช รอสตัม-อสิฟาฮาน 

06.00 น.  บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวัง โบราณ เปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS) ซึง่อยูท่างด้านเหนือของเมืองชีราซขึน้ไป ประมาณ 

1 ชัว่โมง  15 นาที พระราชวงัแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้เป็นแห่งที่สองนบัตัง้แต่สถาปนาอาณาจกัรเปอร์เซียขึน้  เมื่อปี 559 ก่อน 
คริสตศกัราช (พระราชวงัและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาดสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เปอร์ซีโปลีสเร่ิมสร้างโดย
กษัตริย์ดาริอสุมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศกัราช  หลงัจากนัน้ก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่องในอีก 5 รัชกาลตอ่มา 
แต่ก็ยงัไม่เคยเสร็จสมบรูณ์จนกระทัง่มาถกูยึดครอง และเผาท าลายอย่างย่อยยบัโดยกองทพัของอเล็กซานเดอร์มหาราช
แหง่มาซิโดเนีย (อาณาจกัรกรีซ)ในปี 330 ก่อนคริสตศกัราช  แต่กระนัน้ก็ตามพระราชวงัแห่งนีก็้ยงัคงไว้ซึ่งเกียรติศกัดิ์อนั
ยิ่งใหญ่ตลอดกาลทัง้ความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการทางด้านสถาปัตยกรรมดงันัน้ในเวลา  2 
ชัว่โมงของการเที่ยวชมพระราชวงัเปอร์ซีโปลีส  จึงเป็น 2 ชัว่โมงที่คละเคล้าไปด้วยความระทึกใจ ความประหลาดใจและ
ความประทบัใจอยา่งไมรู้่ลมื 

 
 
 
 
 
12.30. น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ินภาคใต้ที่ร่มร่ืน อาหารอร่อย  ใกล้กับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส   
บา่ย  จากนัน้น าทา่นแวะชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งที่มีความเก่ียวเนื่องกบัพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 
  กิโลเมตรเทา่นัน้  นัน่คือ นครหลงัความตาย  นัค-เช รอสตัม (NAQSH-E-ROSTAM) หรือที่นกัเขียนคนหนึ่งซึ่งเคยตะลยุ 
  อิหร่านมานกัตอ่นกัแล้ว บญัญตัิค าในภาษาไทยวา่ สสุานสีก่ษัตริย์ นัน่เอง ที่น่ีเป็นสสุานของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์  
  อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทบัที่พระราชวงัปอร์ซีโปลิสมาก่อนที่จะสวรรคต   แต่ด้วยความ 
  เช่ือตามหลกัค าสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์วา่ หลงัจากสิน้ชีวิตจากความเป็นมนษุยโลกแล้วชีวิตก็ยงัคง ด า เนิ นต่อ ไป 
  เพียงแตจ่ะต้องไปสูอ่ีกโลกหนึง่ในอีกมิติหนึง่เทา่นัน้  ดงันัน้จึงต้องสร้างสสุานแห่งนีใ้ห้มีความยิ่งใหญ่อลงัการเช่นเดียวกบั 
  พระราชวงัที่กษัตริย์เหลา่นัน้เคยประทบัมาก่อน และที่ไม่ธรรมดาก็คือ  เป็นสสุานที่ขดุเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บน 
  หน้าผาหินซึง่อยูส่งูจากพืน้ถึง 20 เมตรและยงัมีการแกะสลกัหินสว่นหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย  
                                                                                         
 
 
 
 
  จากสสุานสีก่ษัตริย์หรือนคั-เชรอสตมั จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองชีราช 
19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
  โรงแรมพกัที่  ELYSEE  HOTEL or CHAMRAN  HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ ในเมืองชีราช 

 



  
 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง  15 เม.ย.61 ชรีาช-มสัยดิสชีมพ-ูคฤหาสนโ์บราน-การมิคาน-วาคลิ บาซาร ์

05.00 น.  บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
จากนัน้เดินทางเที่ยวชมสถานท่ีตา่งๆ ในเมืองชีราซ โดยเร่ิมจาก มัสยดิสีชมพูหรือ NASIR- OL MOLK ที่ประดบัตกแต่ง 

  ด้วยกระเบือ้งโทนส ีแดง-ชมพ ู–เหลอืง เป็นสหีลกัซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศอิหร่าน  ความสวยถึงขนาดได้รับคดัเลือก 
  ให้เป็นภาพหน้าปกหนงัสืออิหร่าน ตอนย้อนรอยอารยนัของ นกัเขียนนามเชนทร์  ชนะการณ์มาแล้ว  จากนัน้น าท่านเที่ยว 
  ชม คฤหาสน์ โบราณ (Naranjestan e Ghavam) ซึง่มีอายมุากกวา่ 125 ปี โดยก่อสร้างในสมยัราชวงศ์ กอญัร อยู่ระหว่าง 
  ปี 1879-1886 ซึง่ถือวา่เป็นแบบสถาปัตยกรรมบ้านโบราณประจ ายคุ กอญรั เลยทีเดียว ทา่นจะได้ชมการจดัสวนแบบเปอร์ 
  เชีย ทา่นจะได้ช่ืนชมทัง้บ้านท่ีสวยงาม และสวนอนัร่มรืนในเวลาเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเที่ยวชม เยี่ยมชม และคารวะ อนสุรณ์สถานของท่าน ฮาเฟช ( Aramgah – E Hafez) นกัปรัชญา ของเปอร์เชีย 

ของเมืองชีราช ในยคุศตวรรษที่ 12 อนสุรณ์ของท่าน สร้างในปี 1773 โดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศ์ชนั ภายในสวนสวย 
ขนาดเล็กแห่งนี ้คราคร ่าไปด้วยชาวอิหร่าน จากต่างเมือง และชาวเมืองชีราชเองล้วนแต่ต้อง หาโอกาส มาคารวะเสมอ 
จากนัน้ชมป้อมการิมคาน (Karim Khan Citadel) หรือที่มีอีกช่ือหนึ่งว่า Are-E Karim Khan สร้างโดยท่านการิมข่าน แห่ง
ราชวงศ์ชนั ในช่วงที่ท่านสถาปนาเมืองชีราช ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เชีย ช่วงปี ค.ศ 1750-1795 ผนงัของ
ป้อมแหง่นีส้งูถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ เรียงให้เป็นลายสวยงาม อยา่งมีเอกลกัษณ์ที่งดงาม จากนัน้น าท่านชมตลาดวาคิล 
บาซาร์ (Vakil Bazaar) ซึง่เป็นบาร์ซาร์ ใหญ่ใจกลางเมือง ชีราช ท่ีเก่าแก่ และสวยงามมาก โดยโครงสร้างของอาคาร ที่ก่อ
ด้วยอิฐแดง แบบเรียงชิน้เป็นทรงโดม ติดตอ่กนัหลายร้อยเมตร ในบาซาร์ แหง่นีป้ระกอบไปด้วยสินค้า มากมาย ให้จบัจ่าย
ใช้สอย ผู้คนคกึคกัตลอด ทัง้วนั ทา่นสามารถ หาของฝาก  จากตลาดแห่งนีไ้ด้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ของใช้ ของกิน 
มากมาย 

 
 
 
 
 

20.10 น.  ออกเดินทางสูเ่ตหะราน  โดยสายการบิน มาฮานแอร์  เที่ยวบิน W5-1087 

21.30.น.  เที่ยวบิน W5-1087 .น าทา่นเดินทางถึงทา่อากายาน เมราบดั ในกรุงเตหะราน จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  
  โรงแรมที่พกั  ELYSEE  HOTEL or CHAMRAN  HOTEL     4* ดาว หรือเทียบเทา่ ในเมืองชีราช  

 



  
 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง  16 เม.ย.61 พระชารวังโกเลสตาน-จวิเวอรร์ีม่วิเซีย่ม-สนามบนิ 

07.00 น.  บริการปลกุทางโทรศพัท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
09.30 น. จากนัน้น าท่านเที่ยวชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า 70 ปี ซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียง

พิพิธภณัฑ์ ที่ใหญ่ที่สดุทางด้านประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีของประเทศอิหร่าน แต่ยงัเป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑ์ที่มีช่ือสียง
มากที่สดุในโลกที่มีโบราณวตัถหุลากยคุ หลายสมยัที่ได้จดัแสดงไว้ที่น่ี มากกวา่ 300,000 ชิน้ จึงเป็นสถานท่ี ที่นกัทอ่งเที่ยว 
จากต่างแดนจะได้เร่ิมต้นรู้จัก อิหร่านและคนอิหร่าน และความเป็นมาของอาณาจักรเปอร์เชีย จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติ โดยอิหม่ามโคมัยนี   
 พระราชวงัแหง่นีก็้ตกอยูใ่นสภาพย ่าแย ่ถกูปลอ่ยทิง้ร้างอยา่งนา่อปัยศอดสเูช่นเดียวกบัวงัอื่นๆ  เพิ่งจะมีการบรูณะเมื่อเร่ิม  
 เปิดประเทศอีกครัง้หนึง่ราวๆ ห้าปีที่ผา่นมานี่เอง  อยา่งไรก็ตาม วงัแหง่นีก็้ยงัคงความงดงามในการตกแตง่ภายในด้วย  

 กระจกเงาตดัเหลีย่มแบบเพชรที่สดุอลงัการ และการตกแตง่ภายนอกด้วยกระเบือ้งเคลอืบท่ีมีสสีนัและลวดลายโดดเดน่เป็น 
 เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปะยคุกอญัร  ทัง้หมดที่เกิดขึน้มาได้ในทกุตารางนิว้ของพระราชวงัแห่งนีก็้ด้วยพระปรีชาของ  
 กษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัรคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึน้ตามแบบ 
 ยโุรปที่ทา่นเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านัน้   

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

จากนัน้ชมพิพิธภณัฑ์อญัมณี (Jewelry Museum) ซึ่งตัง้อยู่ในห้องนิรภยัของธนาคารกลางแห่งชาติอิหร่าน กลาง 
  กรุงเตหะราน ที่นี่ได้เก็บรวบรวม อญัมณี จากทุกยคุทกุสมยั ของกษัตริย์ ทกุราชวงศ์ ที่เคยปกครอง อาณาจกัรเปอร์ เชีย  
  (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทัง่กลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบนั ที่มีจ านวนมากมายที่สดุ อลงัการที่สดุในโลก คน  
  สว่นใหญ่มกัใฝ่ฝัน ที่จะได้มาชม เพชรสชีมพ ูท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก น า้หนกัถึง 182 กะรัต และบลัลงัก์นกยงู อนัลือช่ือ  
  ในพิพิธภณัฑ์อญัมณี แหง่นีย้งัมีสมบตัิ มีคา่อีกมากมาย ที่ได้จดัแสดงใว้ให้ผู้มาเยือนได้ชม  

 
 
 

 
 
 

  จากนัน้เดินทางสูท่า่อากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึง่อยูห่า่งจากเมืองคาชานขึน้ไปทางเหนือ 
  ประมาณ 2.30 ชัว่โมง (อาหารค ่า บริการบนเคร่ืองของสายการบิน มาฮานแอร์) 

22.10 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  W5-051 
 
วันทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 17 เม.ย.61  กรงุทพฯ 

07.25 น.  เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดิภ์าพพร้อมความประทบัใจ 

 
∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞   ₪ ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

 
 



  
 

 

ไฮไลทอิ์หร่าน 7 วนั บิน W5  

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน 
11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พ.ค 2561 

TOUR CODE : IR301402BF 
อัตราค่าบริการ 10-15 ท่าน 16-25 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน ห้องคู่ท่านละ 74,900 71,900 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องคู่) 74,900 71,900 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 56,900 53,900 
พกัห้องเด่ียว จ่ายเพิม่ 12,000 12,000 

 
 

  ก าหนดการเดนิทาง  11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พฤษภาคม 2561 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
-  คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั สายการบินมาฮานแอร์ -   คา่โรงแรมที่พกั คา่อาหารตามรายการ 
-  คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ   -  คา่ภาษีสนามบินในประเทศอหิร่านตามรายการ  
-  คา่รถ-รับสง่และน าเที่ยวตามรายการ  - คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิหร่าน  
-  คา่ตัว๋เคร่ืองภายในประเทศ   -   คา่ไกด์ท้องถ่ิน 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหารท่ีสัง่เอง, คา่เคร่ืองดืม่พิเศษ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่, คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย ฯลฯ vat7% 
2. คา่สมัภาระที่มีน า้หนกัเกิน 30 กก. 
 
การจองและช าระเงนิ 
- กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ  20,000  บาท ภายใน  7 วนัหลงัจากตกลงเดินทางทาง  
- กรุณาช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  
- กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสอืเดินทางเพื่อการยื่นขอวซีา่กอ่นการเดินทางอยา่งน้อย  20 วนั  โดยจดัสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ต   
  ที่ชดัเจนและสมบรูณ์ และ ครบถ้วน พรอ้มส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน  
 



  
 

 

การยกเลกิ 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา่มดัจ า 5,000.-บาท 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 20-44 วนั ไมค่ืนมดัจ า (10,000.-บาท) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-19 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หกัคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาทวัร์ 
- ผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หกัคา่ใช้จ่าย 100% 
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ืองมาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ     
  ปัญหาการจราจร การลา่ช้า หรือยกเลกิเที่ยวบิน แตเ่ราจะแก้ไขให้ดีที่สดุ 
- สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่ 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมค่ืนทกุกรณี)  
- สงวนสทิธ์ิไมข่ายแก่บคุคลท่ีสงสยัวา่จะลกัลอบไปท างานในตา่งประเทศ 
- เป็นทวัร์โปรโมชัน่ ไมม่ีกระเป๋าเลก็สมนาคณุ 
- ทา่นสามารถ น าบตัรเครดดิ เชน่ VISA, MASTER ไปใช้ได้เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ เทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประกอบการท าวีซ่าประเทศอหิร่าน 
(เอกสารของคุณ  ……………………………………..……………………………) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีมีอายใุช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  ( ถ่ายสีหน้าพาสปอร์ต พร้อม ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     บตัรประชาชน / รูปถ่าย 2 นิว้เท่านัน้ 3 รูป ( กรณีให้เจ้าหน้าที่ไปรับเอกสาร หรือท่านจัดส่งทางไปร์ษณี ) 

หรือสแกนสีขนาดความคมชัด 500 หน้าพาสปอร์ต + รูปถ่าย กรณีส่งอีเมล์ 
2. ช่ือบิดา........................................................ช่ือมารดา.......................................................................... 
3.ท่ีอยู่ปัจจบุนั.......................................................................................................................................... 
4. ช่ือสถานท่ีท างาน/บริษัท......................................................ต าแหน่ง..................................................... 
      ท่ีอยู่...................................................................................................ระหสัไปรษณีย์......................... 
      เบอร์ติดต่อ.....................................................มือถือ.......................................................................... 
      สมรสกบั นาย/นาง...................................................สญัชาติ............................................................ 
5.ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอิหร่านหรือไม่....................เม่ือ............................................................... 
 

หมายเหตุ  หน้าพาสปอร์ตถ่ายสี แบบชดัเจน /รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ เท่านัน้ 3รูป /ทะเบียนบ้าน 
                  บตัรประชาชน หรือนามบตัร สง่หลงัจากการจองทวัร์ภายใน 1 สปัดาห์ 
           ไม่รับเอกสารที่ถ่ายจากกล้องมือถือ และห้ามเซนต์ บนเอกสารทุกชนิด 
 


