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ชรีาส     เมืองโรแมนติก พร้อมมัสยิดสชีมพูสวยแปลกตา กระจกสีสะท้อนแสงวิจิตรตระการ 

เพอรเ์ซโพลิส    เมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   

ยาสด์    เมืองเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ที่ท่านจะต้องท่ึงกับภูมิปัญญาการสร้างเมืองของชาวเปอรเ์ซีย 

อสีฟาฮาน    ศูนย์รวม “ที่สุด” จัตุรัสกลางเมืองท่ีใหญ่ที่สุด มัสยิดใหญ่ที่สุด สะพานสองชั้นงดงามที่สุด 

คาซาน    บ้านโบราณและสวนสวยของเหล่าพ่อค้าผู้มั่งค่ัง 

เตหะราน   พิพิธภัณฑ์อัญมณี บอกได้เลยว่ามีมูลค่ามากที่สุดในโลก 

มาสัมผัสกับมุมมองดีๆ ที่ไม่เคยได้ฟังจากท่ีไหน ความเป็นมิตรไมตรีจิตของผู้คน ความยิ่งใหญ่ตระการตาของอารยธรรม

มรดกโลก แล้วท่านจะรู้ว่า “ล้านน้้าใจ ล้านรอยยิ้ม” เหมาะกับประเทศนี้แค่ไหน 

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย 
เดินทาง : จันทร์ที่ 4 – อังคารที่ 12 มีนาคม 2562  (9 วัน) 

บริษทั ชยัทวัร ์จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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01. จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562                                 กรุงเทพฯ 
 

17.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์  (Row Q)  เจ้าหน้าทีช่ัยทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 833  (7.50 ชม. / Dinner) 
23.25 น. ถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

   

02. อังคารที่ 5 มีนาคม 2562                      โดฮา – ชีราส 
 

01.50 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ QR 476 (1.15 / Snack) 
03.35 น. ถึง สนามบินเมืองชีราส (Shiraz) เมืองหลวงของจังหวัดฟารส์ (Fars) เป็นเมืองที่มีความส าคัญต่อชาวอิหร่าน  
ด้วยเป็นต้นก าเนิดของชาวเปอร์เซีย (ก่อนออกจากเครื่องบิน สุภาพสตรีอย่าลืมคลุมผมให้มิดชิด) น าท่านเข้าที่พัก 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชมเมืองโบราณ เพอร์เซโพลิส (Persepolis) ที่สร้างโดยกษัตริย์ดารุส เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล นับเป็นเมืองโบราณที่
สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ชมภาพแกะสลักนูนต่ าที่แสดงเรื่องราวชีวติของผู้คนในยุคนั้น  โดยเฉพาะภาพขบวนกองเกียรติยศที่
น าเครื่องราชบรรณาการต่างๆ มาถวายแด่กษัตริย์เปอร์เซีย  จากนั้นชมสุสานกษัตริย์ Naqsh-E-Rostam  ที่เชื่อกันว่าเป็นสุสาน
ของกษัตริย์อาคาเมเนียนผู้ยิ่งใหญ่  4 พระองค์ คือ  ดารุสมหาราช   กษัตริย์เซอซาส   กษัตริย์อาธาเซอซาส   และกษัตริย์ดารุสที่ 2  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านชม  Nasir Ol Molk หรือ Pink Mosque  มัสยิดที่ประดับไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดงอมชมพู สร้างในปี ค.ศ.1876-1887    
ถือเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และมีจุดเด่นที่กระจกสีประดับหน้าต่าง 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก     ZANDIYEH HOTEL (5*)    หรือเทียบเท่า 
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03. พธุที่ 6 มีนาคม 2562                                             ชีราส – ยาส์ด 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านมุง่หน้าสู่ เมืองยาสด์ (Yazd) (449 กม. / 5.15 ชม.) ระหว่างทางแวะชม Pasargadae แหล่งโบราณคดีมรดกโลกขนาด
ใหญ่ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแหง่ราชวงศ์แรก Achaemenid Empire ต้นวัฒนธรรมเปอร์เซยี และสสุานของกษัตริย์ไซรุส 

มหาราช (Tomb of Cyrus) นักประวัติศาสตร์ ชาวกรีกเชื่อว่าหลังจาก อเล็กซานเดอร์ มหาราชบุกเข้ายดึเมืองเพอร์เซโพลิส ได้ส่ง
ให้นักรบเขา้มาที่สุสานแห่งนี้ แล้วเจอกับส่ิงล้ าค่ามากมาย อาทิ เตียงทองค า โต๊ะทีจ่ัดวางข้าวของเครื่องใช้ที่ประดับหินมีค่า แต่ไม่
มีหลักฐานใดใดยืนยันเกีย่วกับส่ิงของเหล่านี ้

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางถึง เมืองยาส์ด ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีผู้คนอาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง   
จึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนท่ีมีหอคอยดักจับลมเพื่อระบายความร้อนในอาคาร  และระบบการส่งน้ าใต้ดินเพื่อน ามาใช้
อุปโภคบริโภคในเมือง  ชม Jameh Mosque สุเหร่าสวยกลางเมืองเก่า โดดเด่นด้วยหอคอยสูงที่มีลายจารึกตั้งแต่สมัยศตวรรษ 
ที่ 15 รวมถึงลายกระเบื้องที่งดงามบนยอดโดม 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก     MOSHIR GARDEN HOTEL (4*)    หรือเทียบเท่า    (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 

 
 

 
04. พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562                            ยาส์ด 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม  Zoroastrian Fire Temple  วิหารไฟศักดิ์สิทธ์ของลัทธิโซรอสเตียน  สร้างในปี ค.ศ.1934  จากนั้นชม Tower of 

silence (Dakhmeh-Ye Zartoshtiyun)  หอคอยที่สร้างขึ้นส าหรับวางร่างกายคนตายไม่ให้สัมผัสกับพื้นดิน    ตามความเชื่อว่า
ร่างกายเป็นส่ิงสกปรก  เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้าย   จะต้องถูกก าจัดโดยแสงแดดแผดเผาหรือให้แร้งจิกกิน พิธีนี้ปฏิบัติกันมา
จนถึงศตวรรษที่ 20    

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านชม  Khan-E  Lari  House   บ้านพ่อค้าผู้มั่งคั่งของเมือง   มีอายุกว่า 150 ปี  ได้รับการดูแลอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประตู
โบราณ หน้าต่างกระจกสี    ชม Bagh – E Dolat Abad บ้านของ Karim Khan Zand  ซึ่งเคยปกครองเมืองนี้ในศตวรรษที่ 18 
ภายในบริเวณบ้านพักตกแต่งอย่างงดงาม มีบานประตูไม้ระแนงที่สลักอย่างประณีต   อีกทั้งหอรับลมที่สูงถึง 33 เมตร  ที่ท่านจะ
รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายภายในอาคาร   
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

05. ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562                      ยาส์ด – อีสฟาฮาน 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอีสฟาฮาน (Esfahan) (323 กม. / 4 ชม.) ระหว่างทางแวะชม Ice House อาคารทรงโดมที่ชาวเปอร์เซียสร้างขึ้น
เพื่อเป็นตู้เย็นธรรมชาติไว้เก็บรักษาอาหาร 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางถึง เมืองอีสฟาฮาน อัญมณีแห่งเปอร์เซียโบราณ   หนึ่งในเมืองที่สวยงามที่ สุดของโลกอิสลาม  เมื่อกล่าวถึง  อีสฟาฮาน  
ทุกๆ เสียงจะเอ่ยถึง ลวดลายของกระเบื้องสีฟ้าที่ประดับประดาบนยอดโดมมัสยิด   สะพานรูปทรงแปลกตาทอดข้ามสายน้ า เป็นที่
ผ่อนคลายพักผ่อนของชาวเมือง   ส่ิงเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงเสน่ห์อีสฟาฮานได้อย่างง่ายดาย  ชม  Jameh Mosque 

หรือ Friday Mosque   มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดด้วยขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร  ส่ิงที่ส าคัญที่สุดของมัสยิดแห่งนี้คือ  การเป็น
โบราณสถานท่ีรวบรวมสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา 800 ปี   จากนั้นชม สะพานคาจู (Khaju Bridge)  
สะพานสองชั้นสร้างในสมัยของชาร์แอบบาสท่ี 2   เพื่อเชื่อมเมืองสองฝ่ังแม่น้ าเข้าเป็นหนึ่งเดียว และสะพานเซี่ยวเซห์โพล (Si o 

She Pol Bridge) สะพานอิฐโบราณมีโค้งแบบโรมันรับน้ าหนักถึง 33 โค้ง   จากนั้นน าท่านสู่บาร์ซาร์ (Esfahan Bazaar) ที่คึกคัก
ด้วยผู้คน เลือกซื้อสินค้านานาชนิด  อาทิ  งานหัตถกรรมต่างๆ  เครื่องทองเหลือง พรมทอมือที่มีลวดลายงดงาม  และธัญพืชต่างๆ
ทั้งถั่วพิตาชิโอ อัลมอนด์  หรือแซฟฟอน   

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก     ABBASI HOTEL (4*)    หรือเทียบเท่า   (พัก 2 คืน) 
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06. เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562                              อีสฟาฮาน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่จัตุรัสอิหม่าม (Imam Square)  จุดศูนย์กลางการปกครองตั้งแต่ศตวรรษที่ 17    เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
ชม มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque)  สุดยอดของศิลปะเปอร์เซีย กระเบื้องสีฟ้าที่ใช้ประดับจะเปล่ียนความเข้มของสีตามความ
แรงของแสงแดด  จากนั้นชม พระราชวังอลิคาปู (Ali Qapu Palace)  อาคาร 6 ชั้น  ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์แอบบาสท่ี 1 
(Shah Abbas I) เพื่อชมกิจกรรมต่างๆบนจตุรัสกลางเมืองนี้   ภายในมีห้องต่างๆ   โดยเฉพาะห้องดนตรีท่ีมีการออกแบบเพดานย่อ
มุมแบบรังผึ้งเพื่อลดเสียงสะท้อน  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

ท่านชม พระราชวังเชเฮลโซตุน (Chehel Sotun Palace) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614  แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1647 ในสมัยของกษัตริย์
ชาร์แอบบาสท่ี 2 (Shah Abbas II) โดยพระองค์ทรงใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ  สร้าง
แบบสถาปัตยกรรมแบบอาคามินิด (Achaemenid)   ซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย  จากนั้นชม โบสถ์แวงค์ (Vank Church) โบสถ์
ชาวอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่ในอีสฟาฮาน  ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อกซ์ 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

  

07. อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562        อีสฟาฮาน – คาซาน – เตหะราน   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคาซาน (Kashan) (215 กม. / 2.15 ชม.) ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเซลจุก ประมาณ ค.ศ.1051 – 1220  เป็น
แหล่งอุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องปั้นดินเผาและกระเบื้อง  เมืองนี้เจริญสูงสุดในสมัยจักรวรรดิเปอร์เซียราชวงศ์ Qajar  ซึ่งจะเห็นได้
จากอาคารบ้านเรือนของพ่อค้าและกลุ่มคนชั้นสูงที่สร้างอย่างงดงามและประณีต 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านสู่  Fin Garden  สวนที่ใช้เทคโนโลยีการผันน้ ามาหล่อเล้ียงพันธุ์ไม้ให้งดงามตลอดทั้งปี   เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของ
กษัตริย์ต่างๆ  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16    ชมทางส่งน้ าที่ปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าสดใส อาคารต่างๆ ท่ีรายล้อม  อาทิ  ห้องอาบน้ า  ห้องสมุด  
จากนั้นน าท่านชม บ้านพื้นเมืองคาซาน (Traditional House) ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นสวยงาม  ได้แก่ Khan – E Borujerdi   
สร้างในสมัยศตวรรษที่ 19  เป็นบ้านของพ่อค้าช่างฝีมือ  ภายในประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นศิลปะแบบเปอร์เซียที่เป็นเอกลักษณ์ 
และ  Khan – E Tabatabai  บ้านของพ่อค้าพรม  ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1834  ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านแบบคาซาน  งดงามด้วย
ลวดลายปูนปั้นเขียนสีสวยงาม  กระจกสีตามบานหน้าต่าง   และระเบียงเปิดหลังคาที่ประดับด้วยน้ าพุกลางลานบ้าน          
จากนั้นเดินทางต่อสู่ กรุงเตหะราน (Tehran) (243 กม. / 2.40 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    ESPINAS INTERNATIONAL HOTEL (5*)    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

08. จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562                          เตหะราน – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างแบบยุโรปผสมเปอร์เซีย  ประกอบด้วยกลุ่มอาคารโอบ
ล้อมสวน    กษัตริย์ราชวงศ์กาจาร์ Nasser Al-Din Shah  ครอบครองตั้งแต่ปีค.ศ. 1848 – 1896    น าท่านชมท้องพระโรง และ 
Marble Throne  จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum)   ที่รวบรวมพรมทอมือที่มีความงดงามของสีสันและลวดลาย 
อันประณีตบรรจง  แต่มีความแตกต่างกันตามภูมิภาค   รวมทั้งพรมเก่าที่มิอาจประเมินค่าได้    โดยอิหร่านเป็นประเทศผู้ผลิตพรม
ที่มีชื่อเสียงมาแต่ยุคโบราณ   ดังที่เรารู้จักในนามพรมเปอร์เซีย 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

น าท่านชม Crown Jewels Museum พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเครื่องเพชร เครื่องประดับ และอัญมณีหลากชนิด   อาทิ Darya-Ye 
Noor  หรือ  Sea of The LIight   หนึ่งในห้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าหนักถึง182 กะรัต   ชมรัตนบัลลังค์ที่ประดับด้วยอัญมณี
กว่า 26,000 ชิ้น   ลูกโลกที่ประดับด้วยเพชรนิลจินดาถึง 51,336 ชิ้น  หรือมหาพิชัยมงกุฎที่มีน้ าหนักถึง 18,200 กะรัต นอกจากนั้น 
ยังมีเพชร ทับทิม มรกตที่ยังมิได้ประกอบตัวเรือนอีกมากมาย  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

หลังอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 

22.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  QR 499  (2.05 ชม. / Snack)5 
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09. อังคารที่ 12 มีนาคม 2562                       กรุงเทพฯ 
 

00.30 น. ถึง สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
02.15 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบินที่ QR 980 (7 ชม. / Breakfast)  
12.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ    
 

หมายเหตุ       ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  
 

 
อตัราคา่บรกิาร  

     @   ท่านละ                    109,000.-   บาท 

     @   พักเดีย่ว เพิม่ 19,000.-   บาท 

 @   ชั้นธุรกิจ เพิ่มเริม่ต้น 62,000.-   บาท 

 
***  ราคานี้ค านวณจากตั๋วชั้นทศันาจรแบบหมู่คณะ    หากใชต้ั๋วดงักล่าวไม่ครบ 10 ท่าน   ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาขึ้น  *** 
 

อตัรานีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจรโดยสายการบินไทย และสายการบินในประเทศ 
2. ที่พักตามรายการ  (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเล้ียงตามระบุในรายการ 
4. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า และคา่ภาษีสนามบิน   ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น  (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท   ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท  

- ผู้เดินทางอายตุ่ ากวา่ 15 ปี  หรือ อายุ 75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลือ  50%  
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์  และมัคคเุทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนังสือเดินทาง  
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี  อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ   

 

ส ารองการเดนิทาง 

           ช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง (มีอายใุชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
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เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใชง้านเหลือไมต่่ ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมูลใน Application Form 

 

ตดิตอ่  :  นัท  / ซัง  /  อร           โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121, 123, 125                 

           Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119   
   

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

