


ในโลกยุคโบราณ เต็มไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่ ที่เจริญรุ่งเรือง  
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การค้า การทหาร  
รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และวัฒนธรรม  
ที่ส่งอิทธิพลสำคัญกับโลกใบนี้  
 
หนึ่งในอารยธรรมสำคัญ ที่ไม่อาจกล่าวข้ามไปได้เลย คือ  
อารยธรรมเปอร์เซีย  
 
เปอร์เซียยิ่งใหญ่อย่างไร?  
เปอร์เซีย คือ หนึ่งในอารยธรรมรุ่นแรกสุดของมนุษย์  
พวกเขาสามารถสร้างซิกกูแรตหรือพีระมิตขั้นบันไดสูง 50 เมตร เมื่อราว 5,000 
ปีที่แล้ว ก่อนการสร้างพีระมิดแห่งโจเซอร์ ซึ่งเป็นพีระมิตเก่าแก่ที่สุดขอ
งอียิปต์อยู่หลายร้อยปี 
 
เปอร์เซีย ขยายอำนาจจนกลายเป็นจักรวรรดิในราชวงศ์อะคามินิด โดยเฉพาะ
ในยุคของพระเจ้าไซรัสมหาราช กษัตริย์ผู้ซึ่งแม้แต่พระเจ้า
อเล็กซานเดอร์มหาราชยังยกย่อง ต่อมายังมีพระเจ้าดาริอุสมหาราช ผู้สร้าง
นครอันยิ่งใหญ่อย่างเปอร์เซโพลิส แถมยังขุดคลองเชื่อมแม่น้ำไนล์กับทะเลแดง 
ซึ่งต่อมาคือแบบอย่างการขุดคลองสุเอซในเวลาต่อมา  
 
กาลเวลาเปลี่ยนผัน จากจักรวรรดิรุ่งเรืองกลับกลายเป็นร่วงโรย  
ด้วยการรุกรานของของพวกกรีก  
เปลี่ยนผ่านมาสู่การควบคุมของพวกพาร์เทียน ซัสซานิด เซลจุก  
รวมไปถึงกองทัพของผู้พิชิตอย่างติมูร์  
 
ก่อนที่ราชวงศ์ซาฟาวิดจะทำให้จักรวรรดินี้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เมืองหลวง
ของเปอร์เซียย้ายมาอยู่ที่อิสฟาฮาน สถานที่ซึ่งมีจัตุรัสใหญ่ขนาดจนได้ฉายาว่า 
“ครึ่งหนึ่งของโลก” และในช่วงนี้ยังมีการส่งทูตมา
เจริญสัมพันธไมตรีกับสยามด้วย 
 
แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากเปอร์เซียเป็นอิหร่าน ในยุคราชวงศ์ปาห์เลวี 
ราชวงศ์สุดท้ายของเปอร์เซีย ก่อนที่ต่อมาสถาบันกษัตริย์จะล่มสลายลงเมื่อปี 
ค.ศ. 1979 หลังจากปกครองด้วยกษัตริย์มาเป็นเวลากว่า 2,500 ปี 
 
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 
ดินแดนเปอร์เซีย เต็มไปด้วยการทับซ้อนของอารยธรรมที่หลากหลาย  
มีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน 
มีสมบัติมูลค่ามหาศาลอย่างเพชรดาเรียอินูร์ เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
มีรอยยิ้มของผู้คนที่อบอุ่นเป็นมิตร และอิหร่าน ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด  
 
หากคุณเป็นนักเดินทางแล้ว...จะมองข้ามอิหร่านไปได้อย่างไร?  



20.00 น.  พบกันที่อาคารผู้โดยสารชั้น 4 (ขาออก) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อทำการเช็คอินสายการบิน 

มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-050 (BKK-IKA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ World Explorer คอยอำนวยความสะดวกในการ

เดินทางให้กับท่าน 

23.35 น.  พาท่านเหินฟ้าสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

03.45 น.  ตามเวลาท้องถิ่น สายการบินมาฮานแอร์ นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเตหะราน อิหม่าม

โคมัยนี (IKA)  ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร รับสัมภาระและพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

04.45 น.  เข้าที่พัก ณ โรงแรม  Novotel Tehran Imam Khomeini International Airport ระดับ 5* 

หรือเทียบเท่า เพื่อพักผ่อนให้ ร่างกายสดชื่น พร้อมสำหรับการท่องเที่ยววันนี้อย่างเต็มที่ 

09.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.30 น.  เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระและออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน 

(National Museum of Iran) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ มาแล้วกว่า 70 ปี ซึ่งไม่

ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศอิหร่านเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก มีโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงไว้ที่นี่มากกว่า 300,000 ชิ้น ซึ่งเป็น

โบราณวัตถุตั้งแต่ก่อนยุคจักรวรรดิเปอร์เซีย เช่น จากเมืองเอคบาตานาของอาณาจักรมีดีส เมืองซูซ่าของอาณาจักรอี

แลม อาณาจักรเปอร์เซียยุคแรกที่เรียกว่ายุคอะคามินิด รวมทั้งยังมีข้าวของจากยุคซัสซาเนียน ซาฟอวิด คาจาร์และ

ปาห์เลวีด้วย 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
14.00 น.  นำท่านชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติอิหร่าน

ในปี 1979 ตกอยู่ในสภาพร้างและทรุดโทรม อันเนื่องมาจากการเสื่อมความนิยมของระบอบกษัตริย์ และเพิ่งจะมีการ

เริ่มบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ยังคงความงดงาม มีการตกแต่งภายในด้วย

D1 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019  
กรุงเทพฯ 

D2 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019  
เตหะราน 



กระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรสุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสัน มีลวดลายโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุคคาจาร์ โดยชาห์นาซเซอ อัล ดิน (Nasser Al-Din Shah) (1848-1896) เป็นผู้

โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้นตามแบบยุโรปที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้า จากนั้นนำท่านชมหอคอยมิลาด 

(Milad Tower) อันเป็นหอคอยแห่ งความภาคภูมิใจของชาวอิหร่านเนื่องด้วยออกแบบและก่อสร้างโดยสถาปนิกและ

วิศวกรชาวอิหร่านเองทั้งหมด มีความสูงจากพื้นถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 

ของโลก และท่านจะได้รับชมทิวทัศน์เหนือกรุงเตหะรานแบบพานอรามาได้จากจุดนี้ 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำและเช็คอิน ณ โรงแรม Parsian Azadi Hotel ระดับ 5* หรือเทียบเท่า 

พักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

09.00 น.  ออกเดินทางสู่ตอนเหนือของกรุงเตหะรานในเขตที่อยู่เชิงเขาอัลโบร์ซ เพื่อเข้าชมพระราชวัง        

เนียวาราน (Niavaran Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระเจ้าชาห์ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ปาห์เลวีเคยประทับที่นี่

ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโดยอะยาตุลเลาะห์โคมัยนีเมื่อปี 1979 พระราชวังแห่งนี้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัย 

ของอิหร่านในยุคก่อนปฏิวัติที่ไม่น้อยหน้าประเทศตะวันตก แต่บ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติตะวันตกที่มีอิทธิพล

เหนือพระเจ้าชาห์ผู้นิยมความฟุ้งเฟ้อ 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน 

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน เข้าชมสถานที่ต้องห้ามพลาด คือพิพิธภัณฑ์อัญมณี 

(Jewelry Museum) ซึ่งถือเป็นกรุอภิมหาสมบัติแห่งชาติ ที่มีอัญมณีจากทุกยุค ทุกสมัยของกษัตริย์ทุกราชวงศ์ที่เคย

ปกครองอาณาจักรเปอร์เซียล้วนถูกเก็บไว้ที่นี่ จนเรียกได้ว่าเป็นกรุอภิมหาสมบัติที่มีจำนวนมากมายและมโหฬารที่สุด

ในโลก หลังจากนั้นแวะถ่ายรูปกับหอคอยอะซาดิ (Azadi Tower) ตั้งอยู่ ในบริเวณจัตุรัสอะซาดิ เป็นหนึ่งในแลนด์

มาร์คสำคัญของกรุงเตหะราน ตัวหอคอยสูง 45 เมตร ประดับด้วยหินอ่อน สร้างโดยพระราชบัญชาของโมฮัมหมัด 

เรซา ปาห์ลาวี ชาห์พระองค์สุดท้ายของอิหร่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อฉลองการครบรอบ 2,500 ปีแห่งการสถาปนา

จักรวรรดิเปอร์เซีย ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ Hossein Amanat ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอิหร่าน

ยุคคลาสสิก และยุคหลังคลาสสิก หอคอยแห่งนี้ แต่เดิมมีชื่อว่าหอรำลึกชาหฺ์ แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นหอคอยแห่งอิสรภาพ 

หลังการปฏิวัติในปีค.ศ. 1979 

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในสนามบิน 

20.10 น.  เดินทางสู่ท่าอากาศยานเมห์ราบัด (Mehrabad Airport – THR) ซึ่งเป็นสนามบินภายในประเทศ 

เพื่อจะเดินทางต่อไปยังเมืองชีราซ (Shiraz) อดีตราชธานีปลายศตวรรษที่ 18 และเป็นหัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของ

ประเทศอิหร่าน โดนสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-1087  
 
21.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานชีราซโดยสวัสดิภาพ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเข้าสู่โรงแรม Homa 

Hotel ระดับ 5* หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนที่ 2) 

D3 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019  
เตหะราน - ชีราซ 



 

 



07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  นำท่านเที่ยวชมเมืองชีราซ เริ่มด้วยมัสยิดสีชมพู (Nasir-Ol Molk) ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงามแปลก

ตาเพราะประดับไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง ชมพู เหลืองเป็นสีหลัง มีเพียงแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าจะมองจากมุม 

ไหนมัสยิดแห่งนี้จะออกสีชมพูสวยงามอ่อนหวาน ภายในโอ่อ่ากว้างขวาง จากนั้นเดินทางสูพ่ระราชวังโบราณเปอร์ซี

โปลิส (Persepolis) ซึ่งอยู่ด้านเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 1 ชั่วโมง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่

สองนับแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นในช่วงปี 559 ปีก่อนคริสตกาล เริ่มสร้างโดยพระเจ้าดาริอุสมหาราชในปี 

512 ก่อนคริสตกาล (พระราชวังและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาด โดยพระเจ้าไซรัสมหาราช) จากนั้นได้มีกา

รก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมาแต่ก็ยังไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผา

ทำลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกในปี 330 ก่อนคริสตกาล แต่กระนั้น

พระราชวังแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความ

อลังการทางสถาปัตยกรรม 

จากนั้นนำท่านแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิสซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 

กม.เท่านั้น นั่นคือนครหลังความตาย “นัคเช รอสตัม” (Naqsh-e Rustam) หรือสุสานสากษัตริย์ ที่นี่เป็นสุสาน

ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังเปอร์ซีโปลิสมาก่อนที่จะ

สวรรคต แต่ด้วยความเชื่อของศาสนาโซโรแอสเตอร์ว่า หลังจากสิ้นสุดความเป็นมนุษย์โลกแล้วชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อ

ไปเพียงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่น

D4 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019  
ชีราซ - เปอร์ซีโปลิส - เคอร์มาน 



เดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน และที่ไม่ธรรมดาคือเป็นสุสานที่ขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาด

ใหญ่บนหน้าผาหินซึ่งอยู่จากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย  
 

 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นภาคใต้  
บ่าย   นำท่านเดินทางจากเปอร์ซีโปลิสผ่านชีราซมุ่งหน้าไปยังเมืองเคอร์มาน (Kerman) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้ง

อยู่ในเขตทะเลทราย โดยจะใช้เวลาเดินทางราวครึ่งวันบ่าย 

ค่ำ   เดินทางถึงที่พักแคมป์กลางทะเลทราย ณ Shahdad Eco-Camp  พร้อมเช็คอินและรับประทา

นอาหารค่ำ (คืนที่ 3) 



 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
เริ่มโปรแกรม Desert Safari ตลอดครึ่งเช้า โดยทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางจะพาท่านนั่งรถจี๊ป แล่นไต่

ไปตามเนินทรายของทะเลทรายลุต (Lut Desert) ซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอั นดับที่ 27 ของโลก เคยได้รับการ

บันทึกว่าเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในโลกเมื่อปี 2016  สัมผัสวิถีชีวิตและบรรยากาศแบบเมืองแขกที่เคยวาดฝันไว้เมื่อได้อ่าน

นิยาย 1001 ราตรีครั้งวัยเยาว์ และทดลองขี่อูฐในทะเลทราย เก็บเป็นประสบการณ์ประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต(แต่พึง

ระลึกเสมอว่าชาวอิหร่านคือชาวเปอร์เซีย / อารยัน คนละกลุ่มคนละพวกกับชาวอาหรับอื่นๆ ) 

13.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตลอดทั้งครึ่งวันบ่าย เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมือง

ยาซด์ (Yazd)  

ค่ำ   เดินทางถึงโรงแรม Dad Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่าพร้อมทั้งเช็คอินและรับประทานอาหารค่ำ 

หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

D5 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019  
เคอร์มาน : Desert Safari 

D6 วันพุธที่ 24 เมษายน 2019  
ยาซต์ 



 
09.00 น.   นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมืองยาซด์ โดยเริ่มจากศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ที่เคยเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาโซโรแอสเตอร์อันเก่าแก่ย้อนไปได้ถึง 2 สหัสวรรษก่อนคริสตกาลในสมัยราชวงศ์ซัสซาเนียน

ปกครองเปอร์เซีย สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมทางด้านใต้ของเมืองยาซด์ เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่

ประกอบไปด้วยตัวอาคารหลักในการทำพิธีทางศาสนา บ่อน้ำดื่มน้ำใช้ซึ่งอยู่ใต้ดิน ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องพัก และ

แท่นทำพิธีศพที่อยู่ด้านหลังอาคาร ทั้งหมดนี้สร้างด้วยดินเหนียวตากแห้งและเรียกรวมกันว่าหอคอยแห่งความ   

เงียบงัน (Tower of Silence) และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในวันที่ 14-18 

มิถุนายนของทุกปีชาวโซโรแอสเตรียนิกชนจากทั่วโลกจะมาร่วมกันทำพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดาครั้งใหญ่ประจำปีกันที่

นี่ แต่จะจัดพิธีที่ศาสนสถานนามว่า Pir-e Sabz Fire Temple โดยตั้งอยู่ในทะเลทรายห่างจากเมืองยาซด์ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือราว 62 กม.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนำท่านชมมัสยิดประจำเมืองยาซด์ (Masjid-e Jameh) ซึ่งมีเสามินาเร่ต์ที่สูงถึง 48 เมตร สูงที่สุดในอิหร่าน 

สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 โดยสร้างคร่อมลงไปบนมัสยิดหลังเดิมที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 จากนั้นเดินเท้าต่อเข้าสู่

เขตเมืองเก่าของยาซด์เที่ยวสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สุสาน 12 อิหม่าม (Tomb of 12 Imams) (ชมภายนอก) ซึ่ง



เป็นโบราณสถานทางด้านศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ที่สร้างในช่วงต้นคริสตวรรษที่ 11 โดยภายในมีบันทึกรายชื่อขอ

งอิหม่าม 12 องค์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงหลังจากการเสียชีวิตของพระศาสดามูฮัมหมัดแล้ว เริ่มนับองค์แรกคือ

อิหม่ามอาลีโดยไม่นับรวมตำแหน่งกาหลิบซึ่งเป็นผู้สืบทอดของนิการสุหนี่ สถานที่อีกแห่งคือ ที่กุมขังของ           

อเล็กซานเดอร์ (Alexander’s Prison) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนิการชีอะห์ สร้างในคริสตศตวรรษที่ 15 

โดยตั้งอยู่บริเวณใกล้กันกับสุสาน 12 อิหม่าม การที่เรียกว่าเป็นคุกขังนักโทษของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเป็นเพียง

การเปรียบเทียบของท่านกวีเอกฮาเฟซ ซึ่งท่านเป็นชาวเมืองชีราซและไม่ค่อยเดินทางไปต่างถิ่นนัก มีครั้งหนึ่งที่ท่านได้

เดินทางมายังเมืองยาซด์และได้มาพำนักที่นี่ มีความคิดถึงบ้านและรู้สึกไม่สะดวกสบายด้วยประการทั้งปวง จึงเปรียบ

เปรยในบทกวีของท่านว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนคุกของอเล็กซานเดอร์ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนสอนวิชาการอาชีพ 

เช่น ทอผ้า ทอพรม และงานฝีมือต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย   ออกเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) โดยจะผ่านเมืองอะบาคูห์ (Abarkuh) ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง

แต่คริสตศตวรรษที่ 11 และยังมีโบราณสถานเหลือรอดมาให้คนในยุคปัจจุบันได้ชื่นชมในภูมิปัญญาของคนยุคก่อน นั่น

ก็คือโดมสำหรับการทำน้ำแข็ง (Ice House) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมช่างเปอร์เซียโบราณในยุคนั้นคิดค้นได้อย่างน่าทึ่ง

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอากาศร้อน ทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำแข็งไว้บริโภคและแช่น้ำดื่ม เครื่องดื่ม รวมไปถึงการเก็บรักษาวัตถุ

ดิบไว้บริโภค จากนั้นจึงมุ่งหน้าต่อไปยังอิสฟาฮาน 

ค่ำ   เดินทางถึงเมืองอิสฟาฮาน เช็คอินและรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม Kowsar Hotel ระดับ 4* 

หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนที่ 5) 



 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  นำท่านเที่ยวชมเมืองอิสฟาฮาน อดีตราชธานีแห่งจักรวรรดิเปอร์เซียในสมัยศตวรรษที่ 17-18  เป็น

ยุคที่มีความรุ่งเรืองสูงสุดอีกยุคหนึ่งของเปอร์เซีย มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นภายใต้ราชวงศ์ซาฟาวิด (Zafavid 

Dynasty) ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่เป็นชาวเปอร์เซียแท้ ๆ อิสฟาฮานเองก็กลายเป็นทั้งศูนย์กลางการปกครองและทางการ

ค้าจนได้รับฉายาว่า “Isfahan is the half of the world” ใครต้องการซื้อสินค้าใดก็จงไปซื้อที่อิสฟาฮาน ยิ่งไปกว่า

นั้นยังเป็นยุคที่เปอร์เซียได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่าง ๆ รวมไปถึงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วย  

D7 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019  
อิสฟาฮาน 



นำท่านลัดเลาะไปรอบจัตุรัสอิหม่ามใจกลางเมือง (เดินเท้าเช้าจดเย็น ควรเตรียมของให้พร้อม รถมารับท่านอีกครั้ง

ตอนเย็น) อิสฟาฮานเป็นเมืองเก่าแก่อายุเกือบ 2 พันปีนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซัสซาเนียนและเป็นราชธานีสมัยราชวงศ์

ซาฟาวิดระหว่างปี 1587-1749 ปัจจุบันเป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององค์การ UNESCO นำท่านชม

โบสถ์แวงค์ (Vank Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายอาร์เมเนียนออร์โธด็อกซ์ ก่อตั้งโดยพสกนิกรชาว        

อาร์เมเนียนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าชาห์แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกที่มีชุมชนชาวค

ริสต์ตั้งอยู่ในกลางดงชาวมุสลิมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 แม้จะไม่ใหญ่โตโออ่าเท่ากับมัสยิดอิหม่าม แต่ว่าภาพเขียน

ฝาผนังของด้านในโบสถ์นั้น โดดเด่นและสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีอาคารที่อยู่ข้างตัวโบสถ์อีกหลัง

หนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด  แสดงเรื่องราวของชาวอาร์เมเนียนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่อีกด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง

บริเวณจัตุรัสอิหม่ามที่อยู่กลางเมืองเพื่อชมมัสยิดชาห์ (Shah Mosque) ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส 

เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างในปี 1611 สมัยพระเจ้าชาห์อับบาสที่ 1 และ

แล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีถัดมา นอกจากขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้าน    

สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนาน

กันตลอดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายเสียงของผู้นำสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่าง

ชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องขยายเสียงใดๆ 



13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้จัตุรัสอิหม่าม 

บ่าย   นำท่านชมพระราชวังอาลีคาปู (Ali Qapu Palace) สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็น

ที่ประทับของพระเจ้าชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม เป็นอาคาร 6 ชั้นที่ใช้ไม้และอิฐเป็น 

วัสดุหลักในการก่อสร้าง บนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่าม

สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่าย

ภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน จากนั้นเข้าชมมัสยิดชีค 

ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheik Lotfollah Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดหลวงเฉพาะพระเจ้าชาห์และพระราชวงศ์เท่านั้นที่จะเข้า

มาละหมาดได้ สร้างในช่วงปี 1602-1619 โดยพระเจ้าชาห์อับบาสที่ 1 เช่นกัน ที่นี่ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการ

ตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่กลางโถงใหญ่ จากนั้นให้ท่านมีเวลาเต็มที่ในการเดินเล่น จับจ่าย

ใช้สอยอย่างอิสระจนกระทั่งถึงเวลานัดหมายแล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม Kowsar Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอั ธยาศัย 

(คืนที่ 6) 



 



 
 
 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น.  เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระและออกเดินทางสู่เมืองคาชาน (Kashan) โดยแวะเที่ยวเมืองนาทานซ์ 

(Natanz) ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี โดยใช้ เวลาประมาณ 2 ชม. ชมอนุ สรณ์สถานของท่ านผู้นำศาสนาอิสลามนิกาย

ซูฟีคนสำคัญคือท่าน “ชีค อาบัด อัล ซามัด” (Sheik Amad Al-Samad) ที่สร้างขึ้นในปี 1304 โดยท่านวิเซียร์ ซาอิน 

อัล ดิน มัสตารี (Vizier Zain Al-Din Mastari) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองในสมัยราชวงศ์อิลข่าน จากนั้นเดินทางต่ออีก 1 ชั่วโมง

สู่งเมืองคาชาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D8 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019  
นาทานซ์ - คาชาน - ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี 



12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน 

บ่าย   นำท่านชมเมืองคาชานซึ่งเชื่อว่ามีมาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเมืองที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้าง

ขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 11-13 สมัยที่พวกเซลจุกเติร์กมีอำนาจปกครองเหนืออาณาจักรเปอร์เซีย (ช่วง 1051-1220) เริ่ม

มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ การทอผ้า และทอพรม ต่อมาในยุคราชวงศ์ซาฟาวิดที่การ

ค้าขยายตัวเป็นอย่างมากนั้นก็ยิ่งทำให้เมืองคาชานเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้นไปอีก 

ชมคฤหาสน์มหาเศรษฐีนามว่า Borujerdi Ancient House ที่มีมาแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้า

ในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งเป็นยุคที่การค้ารุ่งเรืองถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางการค้า

แห่งยุคที่มีความสำคัญมากอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีก

หลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยุคปัจจุบันให้ได้ระลึกถึงความมั่งคั่งในอดีต 

จากเมืองคาชานมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี (IKA Airport) โดยจะแวะที่ห้างสรรพสินค้า Meh O-

Mah ซึ่งห่างจากเมืองคาชาน 1.30 ชม. และเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนีอีก 1 ชม. 

21.45 น.  สายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-051 นำท่านเหินฟ้า มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาบินราว 

6.30 ชม.) 



07.45 น.  สายการบินมาฮานแอร์นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจมิรู้ลืม 

 

ราคาสำหรับผู้เดินทาง 16 ท่าน  

*คณะออกเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป หากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่านอาจมีการปรับเปลี่ยนราคา 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินมาฮานแอร์ ชั้นประหยัด (ไปกลับ กรุงเทพฯ-อิหร่าน)   
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, 5 ดาว และแคมป์ที่เคอร์มาน ตามรายละเอียดในโปรแกรม  
- ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน 
- ค่ารถรับส่งตามรายการ  
- ค่าวิทยากร และทีมงาน World Explorer  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ   
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคณะ  
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายการ  

รายละเอียด* ราคา
พักคู่ (ราคาต่อท่าน) 79,900 บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 10,000 บาท
พักคู่ (ราคาต่อท่าน,ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 64,500 บาท

D9 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019  
กรุงเทพฯ 



- ใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางหรือทำวีซ่าในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ 
 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
ชำระมัดจำงวดแรก : 30,000  บาท 
(ขอสงวนสิทธิ์การจองทริปให้กับท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น) 
ชำระมัดส่วนที่เหลือ : 49,900 บาท (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระมัด

จำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่าวันที่กำหนด 

การยกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พัก) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด 
หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด  
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการประเภท Non-Refund ได้แก่ ค่า

มัดจำกับทางสายการบิน ค่าจองโรงแรมที่พัก ฯลฯ  
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดตามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าช้าของ สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย ถูกทําร้าย สูญหาย 

ความล่าช้า หรือจาก อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯจะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  
 
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของ ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน  
 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้  
 
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์

เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย  

 
5. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการจองที่นั่งในชั้นธุรกิจ (Business Class) เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดและ



มักถูกจองมาล่วงหน้าแล้วนานพอสมควร  

6. การตอบตกลงรับการใช้บริการ หมายถึงท่านได้รับทราบเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้กําหนดไว้แล้ว 

ติดต่อสอบถาม  

Website : - 

Facebook : World Explorer Thailand 

Line ID : @Worldexplorer 

โทร 02 631 3448 / 02 631 3561  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724 

เอกสารการยื่นขอวีซ่าอิหร่าน 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดส่งสำเนาหน้าพาส

ปอร์ตที่ชัดเจน (สำเนาสี) สมบูรณ์และครบถ้วน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 500 

dpi ขึ้นไปหน้าตรงไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วครึ่งโดยฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เป็นจำนวน 2 รูป

มายังบริษัท ฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและห้ามลงชื่อหรือลายเซ็นบนเอก

สารทุกชนิด 

ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางเข้าอิหร่าน 

1) สุภาพสตรีต้องคลุมผมตลอดเวลาที่อยู่ภายนอกที่รโหฐาน  

2) สุภาพสตรีต้องแต่งการมิดชิดปิดถึงข้อมือ ข้อเท้า  

3) สุภาพบุรุษงดกางเกงขาสั้นทุกชนิด 

4) งดนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรเข้าประเทศ 

5) งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าประเทศ 

6) สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่ยังไม่ได้สมรสกันงดการจับมือถือแขนในที่สาธารณะ 

ขอความกรุณาทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีกฎ กฎหมาย ระเบียบและกติกาที่แตกต่างกัน

ไปตามความเชื่อท้องถิ่น มิฉะนั้นอาจโดนฟ้องร้องเป็นคดีความและอาจอยู่พ้นวิสัยการแก้ไขสถานการณ์ของบริษัท 

ฯ ได้ 



ข้อมูลของท่านสำหรับการทำวีซ่าอิหร่าน 

ชื่อ……………………………………………..นามสกุล….............................................................. 

1) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายสำเนาสีหน้าพาสปอร์ต พร้อมสำเนาทะเบียน

บ้านและบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำและฉากหลังเป็นสีขาวเท่า

นั้น (สแกนสีหน้าพาสปอร์ตและรูปถ่าย ขนาดความคมชัด 500 dpi ขึ้นไปกรณีส่งทางอีเมล์) 

2) ชื่อบิดา……………………………………………………………………………………………………....……………………. 
ชื่อมารดา……………………………………………………………………………………………….………………………… 

3) ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………….…………..................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

4) ที่อยู่ที่ทำงาน  
บริษัท………………………………………………………………….……………………………………… 
ตำแหน่ง…………………………………………………………….……………………………………….. 
ที่อยู่บริษัท………………………………………………………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
เบอร์ติดต่อ……………………………………….มือถือ…………………………………………………………..……….. 

5) หากท่านเกษียณอายุแล้ว อาชีพและตำแหน่งล่าสุดคือ………………………………..……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) สถานภาพสมรส    ก.) โสด     ข.) สมรส     ค.) หม้าย  
หากสมรส กรุณาระบุชื่อคู่สมรส……………………………………………………………..……………………….…    
สัญชาติ……………………………………………………….………………………………. 

7) ท่านเคยเดินทางเข้าอิหร่านหรือไม่   ก.) เคย     ข.) ไม่เคย  
ถ้าเคยเดินทางเข้าล่าสุดเมื่อ…………………………………………….………………………………………………..


