อิหร่ านวัลเดอร์ ฟูล
8 วัน 6 คืน โดยมาฮานแอร์
กรุงเตหะราน-พิพธิ ภัณฑ์ อัญมณี-หอคอยมิหลาด-เมืองชีราซ-มัสยิดสีชมพูนครโบราณเปอร์ ซีโปลิส-สุสานนัคเชรอสตัม-เมืองมรดกโลกอิศฟาฮานมหามัสยิดอิหม่ าม-เมืองนาทานซ์ -คฤหาสน์ เศรษฐีเมืองคาชาน

ช่ วงเวลาที่เหมาะสม :
ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว/มีหมิ ะตกเหมือนยุโรป)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม(ฤดูใบไม้ ผลิ/อากาศเย็น/ดอกไม้ บาน)
ตุลาคม พฤศจิกายน(ฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและอากาศเย็น-หนาว)

กาหนดการเดินทางปี 2562 : 11-18 เม.ย. 62 / 12-19 เม.ย. 62 /
24-31 พ.ค. 62 / 20-27 ก.ย. 62 / 18-25 ต.ค. 62 / 22-29 พ.ย. 62 /
27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63
ราคา 59,900.-บาท
วันแรกของการเดินทาง(ศุกร์ /)
กรุ งเทพฯ - เตหะราน (บินตรง)
20.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ดา้ นหน้าเคาน์เตอร์ เช็คอินของสายการบิ นมาฮานแอร์ Row
N ใกล้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 9 บนชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก โดยจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยอานวย
ความสะดวกในการเดินทางให้กบั ท่าน
1

23.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งมัสกัตเมื องหลวงของประเทศอิหร่ าน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ ของอิหร่ าน เที่ยวบิ นที่
W5-050 ซึ่ งจะใช้เวลา บินประมาณ 7 ชัว่ โมง

วันที่สองของการเดินทาง(เสาร์ / ) พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิหลาด
03.45 น.
เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ ห ม่ า มโคมัย นี (IKA) ซึ่ งอยู่ท างใต้ข องกรุ ง เตหะรานประมาณ 35
กิ โลเมตร เมื่ อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่ พกั NOVOTEL AIRPORT
HOTEL ในบริ เวณท่าอากาศยานโคมัยนี
08.30 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
09.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
10.30 น.
น าท่ า นสู่ ใ จกลางกรุ ง เตหะรานเพื่ อ ชมพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ งชาติ อิห ร่ าน (National Museum Of Iran)
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เปิ ดทาการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มาแล้วกว่า 70 ปี ซึ่ งไม่ได้เป็ นเพียงพิพิ ธภัณ ฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ของประเทศเท่านั้น แต่ยงั เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง
มากที่สุดของโลก ที่มีโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงไว้ที่นี่มากกว่า 300,000 ชิ้ น ซึ่ งตกทอดมาจาก
ยุคสมัยและอาณาจักรต่างๆ ที่ เกิ ดตั้งแต่ก่อนอาณาจักรเปอร์ เซี ย เช่ น เมื องเอ็กบาตานาของอาณาจักรมี ดีส
เมืองซูซ่าของของอาณจักรอีแลม จนกระทัง่ มาถึงเปอร์เซี ยในยุคแรกที่เรี ยกว่ายุคอะคามินิด ต่อมายังยุคซัสซา
เนี ยน ยุคซาฟาวิด จนกระทัง่ ถึงยุคกอญัร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเที่ ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่ งในช่ วงเวลาหนึ่ งหลังการปฏิ ว ตั ิ โ ดย
อิ หม่ามโคมัยนี พระราชวังแห่ งนี้ ก็ตกอยู่ในสภาพย่าแย่ ถูกปล่อยทิ้ งร้างอย่างน่ าอัปยศอดสู เช่นเดี ยวกับวัง
แห่งอื่นๆ เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่ มเปิ ดประเทศอีกครั้งหนึ่ งราวๆ ห้าปี ที่ผา่ นมานี่ เอง อย่างไรก็ตาม วังแห่งนี้
ก็ยงั คงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ ยมแบบเพชรที่ สุดอลังการ และการตกแต่ง
ภายนอกด้วยกระเบื้ องเคลื อบที่ มีสีสันและลวดลายโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ของศิ ล ปะยุค กอญัร
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้ วของพระราชวังแห่งนี้ ก็ดว้ ยพระปรี ชาของกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ งของราชวงศ์
กอญัร คื อ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้ส ร้ า งและตกแต่ ง ขึ้ นตามแบบยุโ รปที่ ท่ านเคยเสด็จ
ประพาสมาก่อนหน้านั้น จากนั้นทาท่านเที่ ยวชม หอคอยมิหลาด (Milad Tower) ซึ่ งเป็ นหอคอย แห่งความ
ภาคภูมิใจของคนอิ หร่ านทั้งมวล เนื่ องจากหอคอยแห่งนี้ ได้ออกแบบก่อสร้าง โดยสถาปนิ คชาวอิหร่ า นเอง
ทั้งหมด เป็ นหอคอยที่ สูงอันดับ 6 ของโลก ด้วยระดับความสู งถึ งยอดเสาส่ งสัญญาณโทรคมนาคม ถึ ง 435
เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุ งเตหะรานอย่างทัว่ ถึงจากหอคอยแห่งนี้
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19.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
โรงแรมที่พกั PARSIAN AZADI HOTEL ระดับ 5 ดาว ในกรุ งเตหะราน

วันที่สามของการเดินทาง(อาทิตย์ / )
เตหะราน – พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์ อญ
ั มณี - ชี ราซ
07.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
09.00 น.
เดินทางสู่ ตอนเหนื อของกรุ งเตหะรานซึ่ งติ ดกับเชิ งเขาอัลโบร์ซเพื่อเข้าชม พระราชวังเนียวาราน (Niavaran
Palace) ซึ่ งเป็ นพระราชวังที่ กษัตริ ยช์ าห์ ทั้งสองพระองค์แห่ งราชวงศ์ปาห์เลวี ของอิ หร่ านเคยประทับที่ นี่
ก่อนที่จะถูกปฏิวตั ิโดย อะยาตุลเลาะห์โคมัยนี เมื่อต้นปี ค.ศ.1979 พระราชวังแห่งนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของสิ่ ง
ที่คณะปฏิวตั ิอา้ งว่าเป็ นสัญลักษณ์ของตะวันตกที่มีอานาจเหนื อกษัตริ ยช์ าห์ และยังแสดงถึงความฟุ้งเฟ้อของ
ราชวงศ์อย่างชัดเจนที่ สุดแต่คนอิ หร่ านบางส่ วนก็บอกว่านี่ เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึ งความเจริ ญรุ่ งเรื องและทันสมัย
ของประเทศอิหร่ านซึ่ งไม่นอ้ ยหน้าชาติตะวันตก

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.
20.10 น.
21.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นทางตอนเหนื อของเตหะราน
นาท่านเดิ นทางสู่ ใจกลางกรุ งเตหะราน เพื่อเข้าชมอัครสถาน ซึ่ งทุกคนที่ มาเยือนอิ หร่ านต้องไม่พลาดชม
นัน่ ก็คือกรุ อภิ มหาสมบัติแห่ งชาติ อิหร่ านที่พิพิธภัณฑ์ อัญมณี (Jewelry Museum) ซึ่ งอัญมณี จากทุกยุคทุก
สมัยของกษัตริ ยท์ ุกราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เซี ยในอดี ตจานวนมากมายนั้น ล้วนถูกเก็บไว้ใน
สถานที่แห่งนี้ จนเรี ยกได้วา่ เป็ นกรุ อภิมหาสมบัติที่มีจานวนมากมายและมโหฬารที่สุดในโลก

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน Mehrabad Airport ซึ่ งเป็ นสนามบินภายในประเทศที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองชี
ราซ ซึ่ งเป็ นอดีตเมืองหลวงปลายศตวรรษที่ 18 และเป็ นหัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่ าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในสนามบิน Mehrabad
ออกเดินทางสู่ เมืองชี ราซโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5-1087
เที่ยวบิน W5-1087 นาท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชี ราซ จากนั้นเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
พักที่ PARS HOTEL หรื อ PARSEH HOTEL ระดับ 4 ดาวในเมือง SHIRAZ
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วันที่สี่ของการเดินทาง(จันทร์ / )
มัสยิดสี ชมพู –เปอร์ ซีโปลิส - นัคเช รอสตัม - ยาซด์
06.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น.
นาท่านเที่ ยวชมมัสยิดสี ชมพู (Nasir-Ol Molk) ซึ่ งเป็ นมัสยิดที่ สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปด้วย
กระเบื้องโทนสี แดง-ชมพู-เหลือง เป็ นสี หลัก มีเพียงแห่งเดียวในอิหร่ าน ไม่วา่ ท่านจะมองจากมุมไหน มัสยิด
แห่ งนี้ จะออกสี ชมพู ดูสวยงาม อ่อนหวาน ความสวยขนาดที่ ได้รับเลื อก ให้เป็ นภาพปกหนังสื อ ตอนย้อน
รอย อารยัน ของนักเขี ยนนาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแล้ว ข้ างในกว้างขวาง ใหญ่โตไม่ว่าจะมองมุม ไหน
จากนั้ นเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ ซีโปลิส (Persepolis) ซึ่ งอยู่ทางด้านเหนื อของเมื องชี ราซขึ้ น ไป
ประมาณ 1 ชัว่ โมง พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเป็ นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์ เชี ย ขึ้ น
เมื่ อ ปี 559 ก่ อ นคริ ส ตศัก ราช (พระราชวังและเมื อ งหลวงแห่ งแรกคื อ พาซากาด สร้ า งโดยกษัตริ ย ์ไซรัส
มหาราช) เริ่ มสร้างโดยกษัตริ ย ์ดาริ อุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริ สตศักราช หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้ า ง
เพิ่มเติ มอย่างต่อเนื่ องในอี ก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยงั ไม่เคยเสร็ จสมบูรณ์ จนกระทัง่ มาถูกยึดครองและเผา
ทาลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราชแห่ งอาณาจักรกรี ซในปี 330 ก่อนคริ สตศักราช
แต่กระนั้นก็ตาม พระราชวังแห่งนี้ กย็ งั คงไว้ซ่ ึ งเกียรติศกั ดิ์ อันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของ
ตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปั ตย์ ดังนั้นเวลา 2 ชั่วโมงของการเที่ ยวชมพระราชวัง เปอร์ ซี
โปลิสแห่งนี้ จึงเป็ น 2 ชัว่ โมงที่คละเคล้าไปด้วยความระทึ กใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอย่าง
ไม่รู้ลืม

จากนั้นนาท่านแวะชม สถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส ซึ่ งอยูห่ ่าง
ออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น นัน่ คือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม (Naqsh-e rostam) หรื อสุ สานสี่
กษัตริ ย ์ นัน่ เอง ที่นี่เป็ นสุ สานของพระมหากษัตริ ย ์ แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่ เคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เชี ย
และเคยประทับที่พระราชวังเปอร์ซีโปลิสมาก่อนที่จะสวรรคต แต่ดว้ ยความเชื่ อตามหลักคาสอนของศาสนา
โซโรแอสเตอร์วา่ หลังจากสิ้ นชี วิตจากความเป็ นมนุษยโลกแล้วชี วิตก็ยงั คงดาเนิ นต่อเพียงแต่จะต้องไปสู่ อีก
โลกหนึ่ งในอีกมิติหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุ สานแห่งนี้ ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราช
วังที่กษัตริ ยเ์ หล่านั้นเคยประทับมาก่อน และที่ไม่ธรรมดาก็คือ เป็ นสุ สานที่ขดุ เจาะเข้าไปเป็ นห้องขนาดใหญ่
บนหน้าผาหิ นซึ่ งอยูส่ ู งจากพื้นถึง 20 เมตร และยังมีการแกะสลักหิ นส่ วนหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย
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12.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่ร่มรื่ นใกล้กบั พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
นาท่านเดินทางจากเปอร์ซีโปลีสมุ่งขึ้ นเหนื อสู่ เมืองยาซด์ซ่ ึ งเป็ นอดี ตเมืองศูนย์กลางการค้ายุคโบราณในถิ่ น
ทะเลทรายที่สาคัญที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็ นต้นมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั โดยจะผ่านเมืองอะบาคูห์ (Abakuh /
ใช้เวลา 2 ชม.) ที่มีอายุเก่าแก่ต้ งั แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 11 เช่นเดียวกัน และยังคงมีโบราณสถานสาคัญเหลือรอด
มาให้คนรุ่ นปั จจุบนั ได้ชื่นชมในภูมิปัญญาของคนยุคนั้น นั่นก็คือโดมสาหรับการทาน้ าแข็งหรื อ Ice House
นัน่ เอง นี่ คืออีกหนึ่ งนวัตกรรมที่ช่างเปอร์ เชี ยโบราณในยุคนั้นคิ ดค้นได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องอากาศ
ร้อน ทาให้ชาวบ้านได้มีน้ าแข็งไว้แช่น้ าดื่มเย็นๆ เพื่อคลายร้อน แวะชมโรงทา น้ าแข็ ง ยุ ค โบราณที่ เ มื อ งอะ
บาคูห์ และให้ท่านได้ถ่ายภาพอย่างเต็มที่ แล้วเดิ นทางต่อสู่ เมื องยาซด์ ซึ่ งจะใชเวลาอี กประมาณ 2 ชั่วโมง
ก่อนที่จะเข้าสู่ ตวั เมืองยาซด์

19.30 น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม
โรงแรมที่พกั DAD HOTEL หรื อ ARK HOTEL ระดับ 4* ดาวในเมืองยาซด์

วันที่ห้าของการเดินทาง(อังคาร/ )
ยาซด์ - อิศฟาฮาน
07.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
09.00 น.
นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญในเมืองยาซด์ โดยเริ่ มจากศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ที่เคยเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาของ โซโร-แอสเตอร์ ในอดีตเมื่อประมาณต้นคริ สตกาลในสมัยราชวงศ์ซดั ซาเนี ยนปกครองเปอร์ เชี ย
สถานที่แห่งนี้ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาขนาดย่อมทาง ด้านใต้ของเมื องยาซด์ เป็ นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ป ระกอบ
ไปด้วยตัวอาคารหลักในการทาพิธีทางศาสนา บ่อน้ าดื่มน้ าใช้ซ่ ึ งอยูใ่ ต้ดิน ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องพัก และ
แท่นทาพิธีศพที่ อยู่ดา้ นหลังอาคาร ทั้งหมดนี้ สร้างด้วยดิ นเหนี ยวตากแห้ง และเรี ยกรวมกันว่า Tower of
Silence นี่ เป็ นเพียงบางส่ วนที่ให้ท่านได้สัมผัสกับศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และ เมืองยาซด์กเ็ ป็ นศูนย์กลาง
ศาสนาโซโรแอสเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน ของทุกปี ชาวโซโรแอสเตรี ยน
จากทัว่ โลกจะมาร่ วมกันทาพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดาครั้งใหญ่ประจาปี กันที่นี่ แต่จะจัดพิธีที่ ศาสนสถานชื่ อ
Pir-e Sabz Fire Temple ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง ในปั จจุบนั ตั้งอยู่ในถิ่ นทะเลทรายทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของเมืองยาซด์ออกไปประมาณ 62 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านชมมัสยิดประจาเมืองยาซด์ (Masjid-e Jameh)
ซึ่ งมีเสามินาเร่ ห์ที่สูงถึง 48 เมตรสู งที่สุดในอิหร่ าน สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยคร่ อมลงไปบนมัสยิ ดหลัง
เดิ มที่ มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 จากนั้นเดิ นเท้าเที่ ยวต่อสู่ เขตเมื องเก่าของยาซด์ซ่ ึ งประกอบไปด้ว ยสถานที่
สาคัญต่างๆ คื อ Tomb of 12 Imams (ชมได้เฉพาะภายนอก) ซึ่ ง เป็ นโบราณสถานทางด้านศาสนาอิ สลาม
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12.00 น.

19.30 น.

นิ กายชี อะห์ที่สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ตอนต้น โดยภายในมีบนั ทึกรายชื่ อของอิ หม่าม 12 องค์ ซึ่ งเป็ นผู ้
สื บทอดที่แท้จริ งหลังจากการเสี ยชี วิตของพระศาสดามูฮมั หมัดแล้ว เริ่ มนับองค์แรกคืออิหม่ามอาลี โดยไม่
นับรวมตาแหน่ งกาหลิบซึ่ งเป็ นผูส้ ื บทอดของนิ กายสุ หนี่ สถานที่ อีกแห่ งหนึ่ งคื อ Alexander’s Prison เป็ น
โรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามนิ กายชี อะห์ ซึ่ งสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 15 โดยตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้กนั กับ Tomb
of 12 Imams การที่เรี ยกว่าเป็ นคุกขังนักโทษของอเล็กซานเดอร์น้ นั เป็ นเพียงการเปรี ยบเที ยบของท่านกวี เอก
ฮาเฟซ ซึ่ งท่านเป็ นคนเมื องชี ราซและไม่ค่อยเดิ นทางไปต่างถิ่ นนัก มี ครั้งหนึ่ งที่ ท่านได้เดิ นทางมายังเมือง
ยาซด์และได้มาพานักที่นี่ มีความคิดถึงบ้านและรู ้สึกไม่สะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงก็เลยเปรี ยบเปรยใน
บทกวีของท่านว่าสถานที่ แห่ งนี้ เป็ นเหมื อนคุกของอเล็กซานเดอร์ ซึ่ งปั จจุบนั ใช้เป็ นโรงเรี ยนสอนวิชาการ
อาชี พ เช่น ทอผ้า ทอพรม และงานฝี มือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ เมืองอิ ศฟาฮาน โดยผ่านเมืองเมย์บอ็ ด อันเป็ นเมืองเก่าแก่อีกเมื องหนึ่ ง ที่
อยูห่ ่างจากเมืองยาซด์ไปทางตะวันตกประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาอีนซึ่ งเป็ นเมื องขนาดเล็ก
ที่อยูห่ ่างออกไปอีกประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง แวะให้ท่านได้เปลี่ ยนอิ ริยาบถด้วยการเที่ ยวชม เขตเมืองเก่า และ
มัสยิดประจาเมื องหรื อ Jameh Mosque ที่ เชื่ อว่าเก่าแก่ ที่สุดในบรรดามัส ยิ ดทั้ง หลายในประเทศอิ ห ร่ า น
ปัจจุบนั โดยจะให้เวลาท่านประมาณ 1 ชัว่ โมงในการเข้าชมและถ่ายภาพกับมัสยิดเก่าแก่และสวยงามแห่งนี้
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอิศฟาฮานอีกประมาณ 2 ชัว่ โมง เมืองอิศฟาฮานเป็ นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักร
เปอร์เซี ยแห่งยุคที่มีความรุ่ งเรื องสู งสุ ดอีกครั้งหนึ่ งในศตวรรษ ที่ 17-18 อาณาจักรเปอร์เซี ยมีความมัน่ คงเป็ น
ปึ กแผ่นภายใต้ก ารปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิ ดซึ่ ง เป็ น ชาวเปอร์ เซี ยแท้ และเมื องหลวงอิ ศฟาฮานก็
กลายเป็ นทั้งเมืองศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการค้า จนได้รับฉายาว่า “Esfahan is half of
the world” ใครต้องการสิ นค้าอะไรก็ตอ้ งไปซื้ อหากันที่ อิ ศฟาฮานยิ่งกว่านั้นยังเป็ นช่ วงเวลาที่ อาณาจักร
เปอร์เซี ยได้เชื่ อมสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักรต่างๆ รวมทั้งสยามซึ่ งตรงกับสมัยกรุ งศรี อยุธยาอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่ KOWSAR HOTEL ระดับ 5 ดาวหรื อเที ยบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน

วันที่หกของการเดินทาง(พุธ/ )
อิศฟาฮาน...เต็มวัน
07.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
09.00 น.
นาท่านเดิ นทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ ยวของเมืองอิ ศฟาฮานซึ่ งอยูบ่ ริ เวณโดยรอบจัตุรัสอิ หม่ามใจกลางเมือง
(กรุ ณาเตรี ยมของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครั้งหนึ่ ง 18.00 น.) เมือง อิศ
ฟาฮานเป็ นเมื อ งที่ มี อ ายุเก่ า แก่ ร่ ว ม 1,800 ปี ตั้ง แต่ ยุค ราชวงศ์ซัส ซาเนี ย น และเคยเป็ นเมื อ งหลวงของ
อาณาจักรเปอร์เชี ยระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่ งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง อดีตเมืองหลวงแห่งนี้
เคยรุ่ งเรื องสู งสุ ดในศตวรรษที่ 16-17 และปั จจุบนั นี้ เป็ นเมื องมรดกโลกโดยการขึ้ นทะเบี ยนขององค์ก าร
6

ยูเนสโก นาท่ านชมโบสถ์ แวงค์ (Vank Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายออโธด็อกซ์ของชาวอาเมเนี ยน ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่แปลกว่า เหตุใด...จึงมีโบสถ์คริ สต์ต้ งั อยูใ่ นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์ เซี ย ซึ่ งได้กลายเป็ น
ประเทศมุสลิมอย่างเป็ นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1501 ในสมัยกษัตริ ยช์ าห์อีสมาอิ ล กษัตริ ยพ์ ระองค์แรกของ
ราชวงศ์ซาฟาวิดที่ปกครองเปอร์ เซี ยในสมัยนั้น นี่ คือสิ่ งที่แปลกและน่าศึกษาเป็ น อย่างยิ่ง โบสถ์แห่งนี้ ต้ งั อยู่
ใจกลางชุมชนที่ชื่อ “นิ วจุลฟา” ของชาวอาร์เมเนี ยนที่ทบั ซ้อนอยูใ่ นตัวเมืองอิศฟาฮานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
โบสถ์แวงค์แม้ขนาดไม่ได้ใหญ่โตโอฬารนัก และเที ยบกันไม่ได้เลยกับมัสยิดอิ หม่าม แต่ทว่าภาพเขี ยนฝา
ผนังด้านในของโบสถ์น้ นั โดดเด่นและสวยงามไม่นอ้ ยเลยทีเดียว นอกจากนั้นยัง

12.30 น.
บ่าย

มีอาคารที่อยูข่ า้ งตัวโบสถ์อีกหลังหนึ่ ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่ องราวของชาวอาร์เมเนี ยนที่อพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอยูท่ ี่นี่อีกด้วย จากนั้นนาท่านไปยังบริ เวณจตุรัสอิหม่ามซึ่ งอยูใ่ จกลางเมืองเพื่อชมมัสยิดอิหม่ าม
(Imam Mosque) ตั้งอยูป่ ลายสุ ดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส เป็ นหนึ่ งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุ ดแห่ ง
หนึ่ งของโลก เริ่ มสร้างในปี 1611 สมัยกษัตริ ยช์ าห์อบั บาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปี ต่อมา นอกจาก
ขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็ นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปั ตย์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิ ห ร่ าน
โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึ มาที่สร้างคร่ อมกันเป็ นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ ว ซึ่ งมีผลต่อการ
ระบายอากาศและการกระจายของเสี ยงผูน้ าสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของ
มัสยิดโดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครโฟน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้จตุรัสอิหม่าม
นาท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace) สร้างขึ้ นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นที่ ประทับ
ของกษัตริ ยช์ าห์อบั บาสที่ 1 ตั้งอยูท่ างด้านตะวันตกของจัตุรัสอิ หม่าม เป็ นอาคาร 6 ชั้น ที่ใช้ไม้และอิ ฐ เป็ น
วัสดุหลักในการก่อสร้าง บนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็ นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัส
อิหม่ามสาหรับพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ และปัจจุบนั
กลายเป็ นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสู งที่สวยงาม ซึ่ งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยูบ่ นจัตุรัสได้อย่าง
ชัดเจน จากนั้น เข้า ชมมั ส ยิ ด ชี ค ล็อตฟุ ลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่ งเป็ นมัส ยิ ดเฉพาะองค์
พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทาการละหมาดได้ สร้างโดยกษัตริ ยช์ าห์อ ับบาส
ที่ 1 ระหว่างปี 1602-1619 ขึ้นชื่ อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธาน
ซึ่ งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่ จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอย่างเต็มที่ ในการช้อปปิ้ งสิ่ งของต่างๆ จนกระทัง่ ถึง
เวลานัดหมายแล้วนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
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*** ไม่มีอาหารค่าบริ การ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสบายๆ และเลือกรับประทานเองตามอัธยาศัย***
พักที่ KOWSAR HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่าในเมืองอิศฟาฮาน
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(พฤหัสฯ/ )
อิศฟาฮาน – นาทานซ์ - คาชาน - สนามบิน
06.00 น.
บริ การปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น.
นาท่านเดินทางออกจากเมืองอิศฟาฮานมุ่งขึ้นเหนื อสู่ เมืองนานทานซ์ซ่ ึ งมีอายุมากกว่า
500 ปี โดยใช้เวลาเดิ นทางจากเมืองอิ ศฟาฮานประมาณ 2 ชั่วโมง ชมอนุ สรณ์สถาน
ของท่านผูน้ าศาสนาอิสลามนิ กายซู ฟีคนสาคัญคื อท่าน “ชี ค อาบัด อัล ซามัด” ที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1304 โดยท่าน Vizier Zain al Din Mastari ซึ่ งเป็ นเจ้าเมืองในสมัยราชวงศ์
อิลข่านนัน่ เอง จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมือง คาชานที่ห่างออกไปประมาณ 1 ชัว่ โมง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน
หลังอาหารกลางวัน นาท่านชมเมื องคาชานที่ เชื่ อกันว่ามี มาตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่ตวั
เมื องที่ เราเห็นกันในปั จจุบนั นี้ สร้างขึ้ นใหม่ในศตวรรษที่ 11-13 สมัยที่ พวกเซลจุกเติ ร์กมี อานาจปกครอง
เหนื ออาณาจักร เปอร์เซี ย (ประมาณ ปี 1051-1220 ) และเมืองนี้ เริ่ มมีชื่อเสี ยงทางด้านการทาเครื่ องปั้น ดิ นเผา
กระเบื้ องเคลื อบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคการปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิดที่การค้าขยายตัวเป็ น
อย่างมากนั้นก็ยิ่งทาให้เมืองคาชานเจริ ญรุ่ งเรื องมากขึ้นไปอีก

ชมคฤหาสน์เศรษฐีชื่อ Borujerdi Ancient House ที่มีมาตั้งแต่ยคุ ที่เมืองคาชานเคยรุ่ งเรื องบนเส้นทางการค้า
ในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์ เซี ย (ศตวรรษที่ 16-18) ซึ่ งเป็ นยุคที่การค้ารุ่ งเรื องสู งสุ ด และเมือง
คาชานก็เป็ นหนึ่ งในเมื องศูนย์กลางการค้าแห่ งยุคที่ มีความสาคัญอี ก เมื องหนึ่ ง มี พ่อค้าวาณิ ชย์ที่เป็ นมห า
เศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ กเ็ ป็ นหนึ่ งในอีกหลายหลังที่เป็ นมรดกตกทอดมาสู่ คนยุคปัจจุบนั ให้ได้
ย้อนรอยระลึกถึงความมัง่ คัง่ ในอดีต
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21.45 น.

จากเมื องคาชาน เดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานอิ หม่ามโคมัยนี (IKA) โดยจะแวะที่ ห้างสรรพสิ นค้า Meh O-Mah
ซึ่ งอยู่ห่างจากเมืองคาชาน 1.30 ชั่วโมง เมื่ อเข้าห้องน้ าและเปลี่ ยนอิ ริยาบถเรี ยบร้อยแล้วจึ งเดิ นทางต่อสู่ ท่า
อากาศยานโคมัยนี ซ่ ึ งใช้เวลาเดินทางอีก 1 ชัว่ โมง
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5- 051 โดยใช้เวลาบินตรงประมาณ
6.30 ชัว่ โมง
***อาหารค่าบริ การบนเที่ยวบินของมาฮานแอร์ ***

วันที่แปดของการเดินทาง(ศุกร์ / )
กรุ งเทพฯ
07.45 น.
เที่ยวบิน W5-051 นาท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กรณีนาแบ็ตเตอร์ รี่สารองหรื อ Power Bank ไปใช้ จะต้ องนาติดตัวขึ้นเครื่ องเท่ านั้น โดยความจุต้องไม่ เกิน 30,000 mAh.
ห้ ามโหลดในกระเป๋าใหญ่ เด็ดขาด

อัตราค่ าบริ การ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน

ท่ านละ

บินชั้นธุรกิจ (พักห้ องคู่)

ท่ านละประมาณ

พักห้ องเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

ท่ านละ

ราคาต่อท่าน
59,900.- บาท
สอบถามราคา
5,900.- บาท

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับของสายการบินมาฮานแอร์ บนชั้นประหยัดเป็ นหมู่คณะ
- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิ น 1,000,000.-บาท
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถ-รับส่ งและนาเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศอิหร่ าน
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน
- ค่าที่โรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว จานวน 6 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ไทยและอิ หร่ านที่ชานาญงานคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ทิปพนักงานร้านอาหารและโรงแรมทุกแห่ง
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อัตราค่ าบริ การนี้ไม่ รวม
1. ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ่น 3 USD / คน / วัน, ทิปคนขับรถ 2 USD. / คน / วัน, ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหารที่สั่งเอง, ค่าเครื่ องดื่มพิเศษ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหกั ณ
ที่จ่าย ฯลฯ
3. ค่าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 ก.ก.สาหรับสายการบินในประเทศ และเกิน 30 ก.ก.สาหรับเที่ ยวบินระหว่างประเทศ
4. ค่าห่อสัมภาระด้วยพลาสติกก่อนโหลดขึ้นเครื่ อง เช่น ของที่เป็ นกล่อง เป็ นลังกระดาษ หรื อลังโฟม เป็ นต้น
5. ค่าพนักงานเข็นกระเป๋ าในสนามบินทุกแห่ง หากท่านเรี ยกใช้บริ การด้วยตนเอง
การจองและชาระเงิน

- ชาระค่ามัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากตกลงเดินทาง (Confirm) ***
- กรุณาชาระค่าบริการส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 40 วัน
เอกสารการยื่นขอวีซ่าอิหร่ าน
- กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทางเพื่อการยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดส่ งสาเนา
หน้าพาสปอร์ตที่ชดั เจน สมบูรณ์ และ ครบถ้วน พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชนมายังบริ ษทั ฯ และ
รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 3 รู ป โดยให้ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น
หมายเหตุสาคัญที่ผ้ เู ดินทางต้ องอ่านและทาความเข้ าใจ
1.กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป คืนเงิ นมัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจา 10,000.-บาท
- ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 20-44 วัน หักมัดจา 20,000.-บาท
- ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 15-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
- ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศอิ หร่ านหักค่าใช้จ่าย 100%
2.กรณี ฉุกเฉิ นหรื อเหตุสาคัญใดๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั คาดไม่ถึงและอยูน่ อกเหนื อการควบคุมดูแลของบริ ษทั ฯ
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เนื่ องมาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ ปัญหาการจราจร การล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้ดี ที่สุด
- หากเกิ ดเหตุใดๆ หลังจากออกวีซ่าแล้ว สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนี ยมวีซ่า 2,500 บาท โดยปริ ยาย (ไม่คืนทุกกรณี )
- สงวนสิ ทธิ์ ไม่ขายแก่บุคคลที่สงสัยว่าจะลักลอบไปทางานในต่างประเทศ
- ท่านสามารถ นาบัตรเครดิด เช่น VISA, MASTER หรื อเงิ นสดสกุล EURO และ USD.ไปใช้ได้ในร้านค้าขนาด
ใหญ่เท่านั้น
** เงิ นสกุล USD จะต้องมีสภาพใหม่ และเป็ น Series ตั้งแต่ปี 2010 เป็ นต้นมา
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กรุ ณากรอกข้ อมูลเพื่อประกอบการทาวีซ่าประเทศอิหร่ าน
(เอกสารของ ชื่ อ…………………………….…นามสกุล………...……………………………)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายสาเนาสี หน้าพาสปอร์ต พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชน / รู ปถ่าย 2 นิ้ ว 3 รู ป (ใช้รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา และฉากหลังสี ขาว)
หรื อสแกนสี หน้ าพาสปอร์ ต + รู ปถ่ าย ขนาดความคมชั ด 500 กรณีส่งทางอีเมล
2. ชื่ อบิดา........................................................ชื่ อมารดา..........................................................................
3.ที่อยูป่ ัจจุบนั ..........................................................................................................................................
4.ชื่ อสถานที่ทางาน/บริ ษทั .......................................................ตาแหน่ ง.....................................................
ที่อยูบ่ ริ ษทั ...................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................
เบอร์ ติดต่อ.....................................................มือถือ...........................................................................
สมรสกับ นาย/นาง......................................................สัญชาติ............................................................
5.ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอิหร่ านหรื อไม่....................(ถ้าเคย/เดินทางเข้าเมื่อ........................................)

หมายเหตุเอกสาร หน้าพาสปอร์ตถ่ายสี แบบชัดเจน /รู ปถ่ ายขนาด 2 นิ้ว (เท่ านั้น) 3 รู ป /ทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชน หรื อนามบัตร ส่ งหลังจากการจองทัวร์ภายใน 1 สัปดาห์
ไม่ รับเอกสารที่ถ่ายจากกล้องมือถือ และห้ ามเซนต์ ชื่อบนเอกสารทุกชนิด
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