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เปอรเซียนดีไลท อิหราน 9 วัน 7คืน 
เตหะราน-ราชท-มาซูเลห-ชีราซ-เปอรซีโปลิส-อิศฟาฮาน-คาชาน 

21-29 ตุลาคม 2559  
 
 
 
 

 
วันแรกของการเดินทาง (21ต.ค.59) กรุงเทพฯ-เตหะราน 
17.30  น. คณะเดินทางพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน ของสายการบินมาฮานแอร  ชั้น 4 แถว N 
    (เคานเตอร 1‐5ใกลประตูทางเขา 8) โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ 
21.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหราน โดยสายการบินมาฮานแอร  เที่ยวบินที่ W5‐050 

   ซึ่งจะใชเวลาบินตรงประมาณ 7 ชั่วโมง 

 

วันที่สองของการเดินทาง (22ต.ค.59) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-ราชท 
02.40  น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอิหมามโคมัยนีซึ่งอยูทางใตของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60กิโลเมตร (สุภาพสตรี

กรุณาคลุมผมใหเรียบรอยกอนลงจากเครื่อง)   นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรโดยไมตองกรอกเอกสาร
ใดๆ  เจาหนาที่จะดูเพียงหนาพาสปอรตและวีซาเทานั้น เม่ือผานขั้นตอนตางๆเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม
NOVOTEL AIRPORT HOTEL เพื่อใหทานไดพักผอนทําธุระสวนตัวและรับประทานอาหารเชา 

10.00 น.  นําทานเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอิหราน(National Museum Of Iran)ซึ่งอยูใจกลางกรุงเตหะราน พิพิธภัณฑ
แหงนี้เปดทําการและจัดแสดงโบราณวัตถุตางๆ มาแลวกวา 70 ป  ซึ่งไมไดเปนเพียงพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดทางดาน
ประวัติศาสตรและโบราณคดีของประเทศเทานั้น แตยังเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกที่มีโบราณวัตถุ
หลายยุคหลายสมัยจัดแสดงไวที่นี่มากกวา 300,000 ชิ้นซึ่งตกทอดมาจากยุคสมัยและอาณาจักรตางๆ ที่เกิดต้ังแตกอน
อาณาจักรเปอรเซีย เชน เมืองเอ็กบาตานาของอาณาจักรมีดีส เมืองซูซาของของอาณจักรอีแลม จนกระท่ังมาถึงเปอรเซีย
ในยุคแรกที่เรียกวายุคอะคามินิด ตอมายังยุคซัสซาเนียน ยุคซาฟาวิด จนกระท่ังถึงยุคกอญัร 
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 

จากนั้นนําทานเที่ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan  Palace)ซึ่งในชวงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหมามโคมัยนี   
พระราชวังแหงนี้ก็ตกอยูในสภาพยํ่าแย ถูกปลอยทิ้งรางอยางนาอัปยศอดสูเชนเดียวกับวังแหงอื่นๆ  เพิ่งจะมีการบูรณะเม่ือ
เร่ิมเปดประเทศอีกคร้ังหนึ่งราวๆ หาปที่ผานมานี่เอง  อยางไรก็ตาม วังแหงนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแตงภายในดวย 
กระจกเงาตัดเหล่ียมแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแตงภายนอกดวยกระเบ้ืองเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเดนเปน 
เอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัร  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาไดในทุกตารางน้ิวของพระราชวังแหงนี้ก็ดวยพระปรีชาของ 

กษัตริยองคหนึ่งของราชวงศกอญัรคือ Nasser  Al‐Din  Shah  (1848‐1896)โปรดใหสรางและตกแตงขึ้นตามแบบ 
ยุโรปที่ทานเคยเสด็จประพาสมากอนหนานั้นจากนั้นเดินทางสูสนามบินMehrabad  Airport  ซึ่งเปนสนามบิน
ภายในประเทศที่จะเดินทางตอไปยังเมืองราชท ซึ่งอยูทางตอนเหนือของประเทศใกลกับทะเลแคสเปยน 

......น.  ออกเดินทางสูเมืองราชทโดยสายการบินอิหรานแอร .......  เที่ยวบิน IR.............. 

......น.  เที่ยวบิน IR..........นําทานเดินทางถึงทาอากายานเมืองราชท จากนั้นเดินทางสูโรงแรมที่พักใจกลางเมืองราชท 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

พักที่ KADUS HOTELระดับ 4 ดาวและดีที่สุดในเมืองราชท 

 

วันที่สามของการเดินทาง (23ต.ค.59) ราชท-หมูบานมาซูเลห-เตหะราน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  หลังจากเช็คเอาทคืนหองพักแลว นําทานเดินทางสูหมูบานมาซูเลห ซึ่งซุกตัวอยางเงียบสงบอยูบนมุมหนึ่งของเทือกเขา       
  อัลโบรซที่อยูหางจากเมืองราชทออกไปประมาณ 1.30 ชั่วโมงโดยทางรถยนตเปนหมูบานโบราณท่ีมีอายุเกาแกไมนอยกวา  
  500 ปที่แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามของแมกไมและขุนเขา  บานแตละหลังในหมูบานแหงนี้ไลเรียงลดหล่ันกันขึ้น 
  ไปตามไหลเขาอยางสวยงามและนาทึ่ง ทานสามารถยืนถายรูปบนลานหนาบานของหลังหนึ่งและขณะเดียวกันลานแหงนั้น 
  ก็ คือหลังคาบานของหลังที่ อ ยู ถัดลงมาดวย  นี่ จึ ง เปนจุด เดนและแปลกแตกตางของหมูบ านมาซู เลหที่ ไม 
  เหมือนที่ไหน ทําใหกลายเปนเพชรเม็ดงามทามกลางธรรมชาติอันสงบ และสวยงามในภูมิภาคแคสเปยนของประเทศ 
  อิหรานมาจนกระท่ังปจจุบัน  แมแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของไทยเราเองก็เคยเสด็จประพาสหมูบานแหงนี้มาแลว 
  เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2547 ชาวบานแถบนี้จึงพรอมใจกันเรียกถนนท่ีขึ้นสูหมูบานมาซูเลหตามทางที่พระองคเสด็จวาถนน 
  สายเจาหญิงหรือ Princess  Roadนั่นเองใหทานมีเวลาเท่ียวชมหมูบานมาซูเลหและบรรยากาศอันแสนโรแมนติกอยาง 
  เต็มที่จนถึงเวลานัดหมาย 
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ินใกลหมูบานมาซูเลห 

หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางกลับสูกรุงเตหะรานโดยทางรถยนตซึ่งจะผานบริเวณทุงเกษตรที่อุดมสมบูรณมีทั้งไรชา 
นาขาว  และพืชพันธุอื่นๆ มากมายที่สําคัญคือไรมะกอกหรือ Olive  ซึ่งจะมีมากในแถบเมืองแมนจิลที่อยูใกลเขื่อนกักเก็บ
น้ํา Manjil Dam จึงมีผลิตภัณฑตางๆ ที่แปรรูปมาจากมะกอกจํานวนมากออกจําหนายไปทั่วประเทศ 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  พักที่ EVIN or ESTEGHLAL (WEST TOWER) ระดับ 5 ดาว ในเมืองเตหะราน 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (24ต.ค.59) เตหะราน-พระราชวังเนียวาราน-พิพิธภัณฑอัญมณี–ชีราซ 
07.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
09.00 น.  เดินทางสูตอนเหนือของกรุงเตหะรานซ่ึงติดกับเชิงเขาอัลโบรซเพื่อเขาชม พระราชวังเนียวาราน(Niavaran  Palace) 
  ซึ่งเปนพระราชวัง  ที่กษัตริยชาห ทั้งสองพระองคแหงราชวงศปาหเลวี ของอิหรานเคยประทับที่นี่ กอนที่จะถูกปฏิวัติโดย 

อะยาตุลเลาะหโคมัยนีเม่ือตนปค.ศ.1979  พระราชวังแหงนี้เปนเพียงสวนหน่ึงของส่ิงที่คณะปฏิวัติอางวาเปนสัญลักษณ 
ของตะวันตกที่มีอํานาจเหนือกษัตริยชาห และยังแสดงถึงความฟุงเฟอของราชวงศอยางชัดเจนที่สุดแตคนอิหรานบางสวน
ก็บอกวานี่เปนส่ิงบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองและทันสมัยของประเทศอิหรานซึ่งไมนอยหนาชาติตะวันตก 

 
 
 
 

 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ินทางตอนเหนือของเตหะราน 
บาย  นําทานเดินทางสูใจกลางกรุงเตหะราน  เพื่อเขาชมอัครสถาน ซึ่งทุกคนท่ีมาเยือนอิหรานตองไมพลาดชม  นั่นก็คือกรุอภิ

มหาสมบัติแหงชาติอิหรานที่ พิพิธภัณฑอัญมณี(Jewelry  Museum) ซึ่งอัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริยทุก
ราชวงศที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียในอดีตจํานวนมากมายนั้น ลวนถูกเก็บไวในสถานที่แหงนี้จนเรียกไดวาเปนกรุอภิ
มหาสมบุติที่มีจํานวนมากมายและมโหฬารท่ีสุดในโลก 

 
 
 

   
 

  จากนั้นเดินทางสูสนามบินMehrabad Airport  ซึ่งเปนสนามบินภายในประเทศท่ีจะเดินทางตอไปยังเมืองชีราซ 
......น.  ออกเดินทางสูเมืองชีราซโดยสายการบินอิหรานแอร .......  เที่ยวบิน IR.............. 

......น.  เที่ยวบินIR..........นําทานเดินทางถึงทาอากายานเมืองชีราซ จากนั้นเดินทางสูโรงแรมที่พัก 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  พักที่ ELYZEE HOTEL or PARS HOTEL ระดับ 4 ดาวและดีที่สุดในเมืองชีราช 
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วันที่หาของการเดินทาง (25ต.ค.59)     มัสยิดสีชมพู-คฤหาสนโบราณ-ปอมการิมขาน-วาคิลบาซาร 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

08.00 น.  นําทานชมมัสยิดสีชมพู (Nasir-Ol Molk)ซึ่งเปนมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปดวยกระเบื้องโทนสีแดง-
ชมพู-เหลือง เปนสีหลัก ไมวาทานจะมองจากมุมไหนของมัสยิดแหงนี้ก็ดูสวยงาม ออนหวาน ซึ่งไมเหมือนมัสยิดแหงใดเลย 
ความสวยขนาดที่ไดรับเลือก ใหเปนภาพปก หนังสือ ตอนยอนรอย อารยัน ของนักเขียน นาม เชนทร ชนะการณ มาแลว 
จากนั้นนําทานเที่ยวชมคฤหาสน โบราณ(Naranjestan-e Ghavam) ซึ่งมีอายุมากกวา 125 ป โดยกอสรางในสมัย
ราชวงศกอญัร ระหวางป 1879-1886 ที่ถือวาเปนสถาปตยกรรมโบราณประจํายุคกอญัรเลยทีเดียว ซึ่งทานจะไดเห็นทั้งตัว
คฤหาสนและรูปแบบของสวนเปอรเซียที่รมร่ืนและสวยงามในเวลาเดียวกันดวย 

 
 
 
 
 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเที่ยวชมอนุสรณสถานของทานศาสนจารยอาลี อิบบิน(Imamzadeh ye Ali Ebn-E Hamze)ที่ตกแตงสวยงาม 

ดวยกระจกเงาตัดเหล่ียมแบบเพชร ที่ระยิบระยับ ภายใตโดมประธาน ที่มีรูปทรงสวยงามเชนเดียวกัน นี่คือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ 
ที่ชาวมุสลิม ใหความเคารพอยางย่ิง การเขาชมสถานท่ีแหงนี้ ตองถอดรองเทา และแยกประตูระหวางหญิง-ชาย ทั้งเขาและ
ออก และสุภาพสตรี ตองรับผาคลุมยาวจากเจาหนาที่ เพื่อคลุมศีรษะลงมาจรดเทา จากนั้นเดินเย่ียมชม และคารวะ 
อนุสรณสถานของทานฮาเฟซ(Aramgah – E Hafez) นักปรัชญาเมธีของเปอรเชียแหงเมืองชีราช ในยุคศตวรรษที่ 12 
อนุสรณของทาน สรางในป 1773 โดยทานการิมขานแหงราชวงศซัน ภายในสวนสวยขนาดเล็กแหงนี้คราครํ่าไปดวยชาว
อิหรานจากตางเมือง และชาวเมืองชีราซเองซึ่งลวนแตตองหาโอกาสมาคารวะสถานท่ีแหงนี้เสมอจากนั้นชมปอมการิม
ขาน(Karim Khan Citadel) หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งวา Ark-E Karim Khan สรางโดยทานการิมขานแหงราชวงศซันในชวงที่ทาน
สถาปนาเมืองชีราช ใหเปนเมืองหลวงของอณาจักรเปอรเชียในชวงป ค.ศ 1750-1795 ผนังของปอมแหงนี้สูงถึง 14 เมตร 
สรางดวยอิฐ เรียงใหเปนลายสวยงามอยางมีเอกลักษณนําทานเดินจากปอมการิมขานไปชมตลาดวาคิล บาซาร (Vakil 

Bazaar)ที่อยูใกลกัน ซึ่งบาซารแหงนี้เปนตลาดคูบานคูเมืองที่มีหลังคาคลุมขนาดใหญใจกลางเมืองชีราซ โครงสรางของ
บาซารกอดวยอิฐแดงแบบเรียงชิ้นมีหลังคาเปนทรงโดม ติดตอกันหลายรอยเมตร และในบาซารแหงนี้ประกอบไปดวยส้ิน
คา มากมาย ใหจับจายใชสอย ผูคนคึกคักตลอดทั้งวัน ทานสามารถ หาของฝาก  จากตลาดแหงนี้ไดมากมาย ไมวาจะเปน
เส้ือผา ของใช ของกิน มากมาย 
 

 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  ที่พัก  ELYZEE  HOTEL or PARS HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทาในเมืองชีราช 
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วันที่หกของการเดินทาง (26ต.ค.59)  ชีราซ-เปอรซีโปลิส-นัคเชรอสตัม-อิศฟาฮาน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดินทางสูพระราชวังโบราณเปอรซีโปลิส (Persepolis) ซึ่งอยูทางดานเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 1  

 ชั่วโมง  พระราชวังแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นเปนแหงที่สองนับต้ังแตสถาปนาอาณาจักรเปอรเซียขึ้นเม่ือป 559 กอนคริสตกาล 
(พระราชวั งแห งแรกคือพาซากาดสร าง โดยกษัต ริย ไซ รัสมหาราช ) เ ร่ิมสร า ง โดยกษัต ริยดา ริอุสมหาราช 
ในป 512 กอนคริสตศักราช  หลังจากน้ันก็มีการกอสรางเพิ่มเติมอยางตอเนื่องในอีก 5 รัชกาลตอมา แตก็ยังไมเคย 
เสร็จสมบูรณ  จนกระท่ังมาถูกยึดครองและเผาทําลายอยางยอยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอรมหาราชแหงอาณาจักร 
กรีซในป 330 กอนคริสตศักราช  แตกระนั้นก็ตาม พระราชวังแหงนี้ก็ยังคงไวซึ่งเกียรติศักด์ิอันย่ิงใหญตลอดกาลท้ังความ
ใหญโตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางดานสถาปตยดังนั้นในเวลา 2  ชั่วโมงของการเที่ยวชมพระราชวัง 
เปอรซีโปลิสแหงนี้  จึงเปน 2 ชั่วโมงที่คละเคลาไปดวยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอยางไมรูลืม 

 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ินใกลเปอรซีโปลีส 

จากนั้นนําทานแวะชม  สถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งที่มีความเก่ียวเนื่องกับพระราชวังเปอรซีโปลิส   ซึ่งอยูหางออกไปเพียง  
  10 กิโลเมตรเทานั้น  นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม(Naqsh‐e rostam) หรือ สุสานส่ีกษัตริย นั่นเองที่นี่เปน  

สุสานของพระมหากษัตริยแหงราชวงศอะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอรเซียและเคยประทับที่พระราชวังปอรซีโปลิส 
กอนที่จะสวรรคต แตดวยความเช่ือตามหลักคําสอนของศาสนาโซโรแอสเตอรวา หลังจากส้ินชีวิตจากความเปนมนุษยโลก
แลวชีวิตก็ยังคงดําเนินตอไป เพียงแตจะตองไปสูอีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงตองสรางสุสานแหงนี้ใหมีความ
ย่ิงใหญอลังการเชนเดียวกับพระราชวังที่กษัตริยเหลานั้นเคยประทับมากอน และท่ีไมธรรมดาก็คือ  เปนสุสานท่ีขุดเจาะเขาไป
เปนหองขนาดใหญบนหนาผาหินซึ่งอยูสูงจากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินสวนหนาใหมีความงดงามอีกดวย  
 
 
 
 
 
ไดเวลาอันสมควรแลวนําทานเดินทางสูเมืองอิศฟาฮาน(Esfahan) เมืองหลวงของจังหวัดอิศฟาฮาน  และยังเคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจักรเปอรเชียในศตวรรษที่ 16-18 ภายใตการปกครองของราชวงศซาฟาวิด ซึ่งเปนชวงเวลาที่อาณาจักร
เปอรเชียรุงเรือง สูงสุดอีกยุคหนึ่งโดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานการคาขาย และเมืองอิศฟาฮาน เองก็ไดกลายเปนเมืองที่มี
ประชากรมากท่ีสุดถึง 500,000คน อีกทั้งยังไดรับการขนานนามไปท่ัวโลกวา “Esfahan is haft of the World”อีกดวย 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  ที่พัก  KOWSAR  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทาในเมืองอิศฟาฮาน 
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง (27ต.ค.59)   อิศฟาฮาน-มัสยิดอิหมาม-พระราชวังอะลีคาป-ูสะพานคาจู 
07.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
09.00 น.  นําทานเดินทางจากโรงแรมเพื่อเขาชมพระราชวังเชเฮลโซตุน(Chehel Sotun Palace)ที่สรางในป ค.ศ.1614 สมัยชาหอับ

บาสที่ 1 มาแลวเสร็จในป1647สมัยกษัตริยชหอับบาสที่2เพื่อใชเปนสถานท่ีตอนรับแขกบานแขกเมืองและงานสังสรรค
ตางๆ  โดยเลียนแบบสถาปตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเปนยุคแรกของเปอรเซีย แตใชเสาคอลัมนเปนเสาไมแทนหิน  มี
เสาไมสูงที่โถงดานหนา 20ตนซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ําที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยูดานหนาวัง  นับทั้งตนเสาจริงและเงาท่ีสะทอน
อยูในผืนน้ําอีก 20 ตนรวมเปนเสา40ตนตรงตามความหมายของชื่อพระราชวัง  ในหองโถงดานในของเชเฮลโซตุน มี
ภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญหลายภาพท่ีมีชื่อเสียงโดยฝมือของศิลปนประจํายุคซาฟาวิด  สวนรอบๆ ตัววังนั้นรมร่ืนไป
ดวยแมกไมใหญนอยที่อยูรายรอบ  จึงถือเปนตนแบบของสวนแบบเปอรเซียที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง จากนั้นนําทานเดินไปยัง
จัตุรัสอิหมามหรือนัคชิญะฮาน (Naqshe Jahan Square)ที่อยูใกลกันชื่อจตุรัสแหงนี้มีความหมายวา “รูปแบบแหงโลก” 
สรางขึ้นในป 1602 โดยกษัตริย ซาหอับบาส ที่ 1 นับเปนจัตุรัสที่ใหญเปนอันดับสองของโลก รองจากจัตุรัส เทียนอันเหมิน 
ที่กรุงปกก่ิง ดวยขนาดความกวาง 163 เมตร และยาว 512 เมตร โดยมีอาคารรานคาและสถานท่ีสําคัญตางๆ ซึ่งเปน
รูปแบบสถาปตยกรรมเฉพาะตัวของยุคซาฟาวิดอยูรายรอบจัตุรัสทุกดาน ทานจะไดชมความงามของสถาปตยกรรมเหลานี้
อยางเต็มที่จนกระท่ังส้ินแสงสุดทายของวัน 

 
 
 
 
 

 
ชมมัสยิดอิหมาม(Imam  Mosque)ซึ่งต้ังอยูปลายสุดทางดานทิศใตของจัตุรัส  เปนหนึ่งในมัสยิดที่ย่ิงใหญและ
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก  เร่ิมสรางในปค.ศ.1611 สมัยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณในอีก 4 ปตอมา  
นอกจากขนาดท่ีใหญโตโอฬารแลว ยังเปนมัสยิดที่มีองคประกอบทางดานสถาปตยที่สวยงามท่ีสุดในประเทศอิหราน  
โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สรางครอมกันเปนสองช้ันขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมีผลตอการระบายอากาศ
และการกระจายของเสียงผูนําสวดใหแผออกไปจนไดยินอยางชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไมตองใชไมโครโฟน 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace)สรางขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเปนที่ประทับของกษัตริย

 ชาหอับบาสที่ 1 ต้ังอยูทางดานตะวันตกของจัตุรัสอิหมาม  เปนอาคารสูง 6 ชั้นที่ใชไมและอิฐเปนวัสดุหลักในการกอสราง
บนชั้น 3 ของพระราชวังสรางเปนหองโถงใหญและมีระเบียงหันหนาเขาหาจัตุรัสอิหมามสําหรับพระมหากษัตริยและพระ
 ราชวงศไวประทับทอดพระเนตรการละเลนตางๆ  และปจจุบันกลายเปนจุดชมวิวและถายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถ
มองเห็นทุกมุมและทุกอยางที่อยูบนจัตุรัสไดอยางชัดเจนจากนั้นเขาชมมัสยิดชีค-ล็อตฟุลเลาะห(Sheikh  Lotfollah 

Mosque)ซึ่งเปนมัสยิดเฉพาะองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศเทานั้นที่จะเขามาทําการละหมาดได  สราง
โดยกษัตริยชาหอับบาสที่ 1 ระหวางปค.ศ. 1602-1619  ขึ้นชื่อวาวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแตงภายในโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงที่โดมประธานซึ่งอยูตรงกลางหลังจากนั้นใหทานมีเวลาชอปปงหรือถายภาพบริเวณจตุรัสอิหมามตามอัธยาศัยจนกระท่ัง
ถึงเวลานัดหมาย แลวนําทานชมสะพานคาจู (Khaju Bridge)เปนรายการสงทายของวันนี้สะพานแหงนี้สรางขามสองฝง
ของแมน้ําสายันเด-รูด โดยกษัตริย ซาหอับบาสที่ 2 แหงราชวงศ ซาฟาวิด เม่ือป ค.ศ 1650  โครงสรางตอนลางเปนหิน 
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สวนตอนบนเปนอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสําหรับการเสด็จแปรพระราชฐานในบางเวลาของพระมหากษัตริย ซึ่งอยูก่ึงกลาง
บนชั้นที่สองของสะพาน นอกจากน้ันที่ฐานลางสุดของตัวสะพานยังสามารถปดชองระบายน้ําไดดวยหากตองการกักเก็บน้ํา
ไวใชในบางชวงเวลา 

 
 
 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่โรงแรมKOWSAR HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทาในเมืองอิสฟาฮาน 
 

วันที่แปดของการเดินทาง (28ต.ค.59) อิศฟาฮาน-หมูบานอะบียาเนห-คาชาน-สนามบิน 
06.00 น.  บริการปลุกทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ของโรงแรม 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานมุงขึ้นเหนือสูหมูบานโบราณที่อยูบนเทือกเขาซารโกรส ซึ่งอยูใกลกับบริเวณที่เรียกวา

ยอดเขาคาคาสบนระดับความสูงเกือบ 2,000เมตร นั่นก็คือหมูบานอะบียาเนหนั่นเอง(Abyaneh  Village) หมูบาน
แหงนี้อยูหางจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยทางรถยนตแตยังอยูในเขตจังหวัดอิศฟาฮานเม่ือถึงแลวใหทาน 
ไดชื่นชมความงามของหมูบาน ซึ่งเช่ือวามีอายุเกาแกถึง 2,000 ปเศษ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศ
เย็นสบายแมในฤดูรอน ชาวบานที่นี่แตงกายโดดเดนเปนเอกลักษณไมเหมือนใครและเช่ือวาเปนชนชาติที่สืบเชื้อสายมา
จากพวกอีลาไมท  ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเกาแกราวๆ สามพันปมาแลว แตปจจุบันคนเหลานี้คือชาวอิหรานตามกฎหมาย
และนับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกับชาวอิหรานทั่วไป  หลังจากเที่ยวชมหมูบานอะบียาเนห จนไดเวลาอันสมควรแลว นํา
เดินทางสูเมืองคาชาน ซึ่งอยูถัดไปทางตอนเหนือประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
 
 

 
 
 
 
 
12.30 น.  รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน 

จากนั้นนําทานชมเมืองคาชาน  เช่ือกันวามีมาต้ังแตประมาณ 4,000ป กอนคริสตกาลตัวเมืองที่เราเห็นกันในปจจุบันนี้
สรางขึ้นใหมในศตวรรษที่ 11-13 สมัยที่พวกเซลจุกมีอํานาจปกครองเหนือ อาณาจักร เปอรเซีย (ประมาณ ป 1051-1220 ) 
และเร่ิมมี ชื่อเสียงทางดานการทําเคร่ืองปนดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผา ทอพรม ตอมาในยุคการปกครองของ
ราชวงศ ซาฟาวิด ที่การคาขยายตัวเปนอยางมากนั้นก็ย่ิงทําใหเมืองคาชานเจริญรุงเรืองมากขึ้นไปอีก นําทานเท่ียวชมชม
คฤหาสนเศรษฐี ช่ือ Borujerdi Ancient Houseที่มีมาต้ังแตยุคที่เมืองคาชานเคยรุงเรืองบนเสนทางการคาในอดีตสมัย
ราชวงศซาฟาวิดปกครองเปอรเซีย(ศตวรรษที่ 16-18) เปนยุคการคารุงเรืองสูงสุด และเมืองคาชานก็เปนหนึ่งในเมือง
ศูนยกลางการคาแหงยุคที่มีความสําคัญอีกเมืองหน่ึง มีพอคาวาณิชยที่เปนมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสนเศรษฐีหลังนี้ก็
เปนหนึ่งในอีกหลายหลังที่เปนมรดกตกทอดมาสูคนยุคปจจุบันใหไดยอนรอยระลึกถึง 
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  จากนั้นเดินทางสูทาอากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึ่งอยูหางจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือ 
  ประมาณ 2.30 ชั่วโมง 
18.00 น.  รับประทานอาหารม้ือพิเศษแบบจานดวน (ไกทอดและเฟรนฟรายด) ในอาคารผูโดยสารกอนการเช็คอิน 
21.10 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสารการบินมาฮานแอร เที่ยวบินที่ W5- 051(ใชเวลาบินตรงประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 
 

วันที่เกาของการเดินทาง (29ต.ค.59) กรุงเทพฯ 
07.15 น.  เที่ยวบิน  W5-051นําทานเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
 

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

กําหนดการเดินทาง  :     21-29  ตุลาคม 2559 
 

อัตราคาบริการ           พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว
ผูใหญ พัก หองละ 2 ทาน / ทานละ  79,900.‐ บาท
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน  79,900.‐ บาท
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปพักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม  67,900.‐ บาท
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 59,900.‐ บาท
พักหองเด่ียว กรณีเดินทางทานเดียว เพิ่ม  15,000.‐ บาท
 

ชวงเวลาที่แนะนํา  ต.ค. – พ.ย. ฤดูใบไมรวง อากาศเย็น บรรยากาศสวยมากๆ 
    ธ.ค. – ก.พ. ฤดูหนาว มีหิมะ อากาศหนาวไมมาก บรรยากาศสวยมากๆ เชนกัน 
    มี.ค. – ตน พ.ค. ฤดูใบไมผลิ อากาศยังเย็นสบาย บรรยากาศสวยไปดวยดอกไม 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเปนหมูคณะ -  คาโรงแรมที่พักตามรายการ 
คาอาหารตามรายการ  -  คาเขาชมสถานที่ตามรายการ    
คาภาษีสนามบินตามรายการ -  คารถ-รับสงและนําเที่ยวตามรายการ   
คาธรรมเนียมวีซา    -  คามัคคุเทศกชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก 
คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท  
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อัตราคาบริการไมรวม 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารที่ส่ังเอง, คาเคร่ืองด่ืมพิเศษ, คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาภาษีมูลคาเพิ่ม, คาภาษีหัก ณ ที่จาย ฯลฯ 
คาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกิน 20 กก. 
 

การจองและชําระเงิน 
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง  
- กรุณาชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 20 วัน ชวงโลซีซั่น / 45 วัน ชวงไฮซีซั่น 
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการย่ืนขอวีซากอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน  
 

หมายเหต ุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร ตามความจําเปนและเหมาะสม 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง อุบัติเหตุ    
  ภัยธรรมชาติ    ปญหาการจราจร การลาชา หรือยกเลิกเท่ียวบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 
- สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมคืนทุกกรณี)  
- สงวนสิทธิ์ไมขายแกบุคคลที่สงสัยวาจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ 
- เปนทัวรโปรโมช่ัน ไมมีกระเปาเล็กสมนาคุณ 
- ทานสามารถ นําบัตรเครดิด เชน VISA, MASTER ไปใชในรานคาขนาดใหญได 
 

เอกสารประกอบการทําวีซา 
1.  รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว  3 รูป พื้นขาว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
2.  หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน(สแกนสีหนาพาสปอรต พรอมกรอกรายละเอียดดังนี้) 
2.1 ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา...................................................................... 
      ชื่อสถานท่ีทํางาน/บริษัท..................................................................ตําแหนง...................................................... 
      ที่อยู....................................................................................................................ระหัสไปรษณีย....................... 
      เบอรติดตอ....................................................................มือถือ.......................................................................... 
      สมรสกับ นาย/นาง.........................................................สัญชาติ....................................................................... 

 
 

 


