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อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย 
เดินทาง : จันทร์ที่ 6 – อังคารที ่14 เมษายม 2563  (9 วัน) 

               ชยัทวัร ์
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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01. จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563                            กรุงเทพฯ 
 

17.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์  (Row Q)   
 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
19.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 981  (7.10 ชม. / Dinner, Snack) 
22.50 น. ถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

   

02. อังคารที่ 7 เมษายน 2563                          โดฮา – ชีราส 
 

01.55 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ QR 476 (1.20 ชม. / Snack) 
04.45 น. ถึง สนามบินเมืองชีราส (Shiraz) เมืองหลวงของจงัหวดัฟารส์ (Fars) เป็นเมืองที่มีความส าคญัต่อชาวอิหร่าน  
ด้วยเป็นต้นก าเนิดของชาวเปอร์เซีย (ก่อนออกจากเคร่ืองบิน สภุาพสตรีอย่าลืมคลมุผมให้มิดชิด) น าท่านเข้าที่พกั 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม  Nasir Ol Molk หรือ Pink Mosque  มัสยิดที่ประดับไปด้วยกระเบือ้งโทนสีแดงอมชมพู สร้างในปี ค.ศ.1876-1887    
ถือเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และมีจุดเด่นที่กระจกสีประดับหน้าต่าง น าท่านชม สวนนาราสเจสตาน (Narasjestan 

Garden) ซึ่งเป็นสวนที่มีความสวยงามอีกแห่งของชีราส ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1879 และเรียบร้อยในปี ค.ศ.1886 เพื่อให้เป็นที่
พ านกัของแขกต่างเมืองที่มาเยี่ยมเยือน แต่ต่อมาก็ได้กลายเป็นท่ีพกัของเจ้าเมืองในราชวงศ์กาจาร์ในอดีต ซึง่ภายในทางเข้าได้ถูก
ตกแต่งด้วยกระจกชิน้เล็กๆ ด้วยฝีมือที่สวยงาม และห้องต่างๆที่อยู่รอบด้านก็ได้มีการตกแต่งด้วยกระจกสีที่บานหน้าต่างอีกด้วย  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมเมืองโบราณ เพอร์เซโพลิส (Persepolis) ที่สร้างโดยกษัตริย์ดารุส เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล นบัเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์
ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  ชมภาพแกะสลกันูนต ่าที่แสดงเร่ืองราวชีวิตของผู้คนในยุคนัน้  โดยเฉพาะภาพขบวนกองเกียรติยศที่น า
เคร่ืองราชบรรณาการต่างๆ มาถวายแด่กษัตริย์เปอร์เซีย  จากนัน้ชมสสุานกษัตริย์ Naqsh-E-Rostam  ที่เชื่อกันว่าเป็นสสุานของ
กษัตริย์อาคาเมเนียนผู้ยิ่งใหญ่  4 พระองค์ คือ  ดาริอสุมหาราช   กษัตริย์เซอซาส   กษัตริย์อาธาเซอซาส   และกษัตริย์ดาริอสุที ่2  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พัก     ZANDIYEH HOTEL (5*)    หรือเทียบเท่า 
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03. พธุที่ 8 เมษายน 2563                                             ชีราส – ยาส์ด 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านมุง่หน้าสู่ เมืองยาส์ด (Yazd) (449 กม. / 5.15 ชม.) ระหว่างทางแวะชม Pasargadae แหล่งโบราณคดีมรดกโลกขนาด
ใหญ่ เป็นท่ีตัง้ของเมืองหลวงแหง่ราชวงศ์แรก Achaemenid Empire ต้นวฒันธรรมเปอร์เซยี และสสุานของกษัตริย์ไซรัส 
มหาราช (Tomb of Cyrus) นกัประวตัิศาสตร์ ชาวกรีกเชื่อว่าหลงัจาก อเล็กซานเดอร์ มหาราชบกุเข้ายึดเมืองเพอร์เซโพลิส ได้ส่งให้
นกัรบเข้ามาที่สสุานแห่งนี ้แล้วเจอกบัส่ิงล า้คา่มากมาย อาทิ เตียงทองค า โต๊ะทีจ่ดัวางข้าวของเคร่ืองใช้ที่ประดบัหินมีคา่ แต่ไม่มี
หลกัฐานใดใดยืนยนัเก่ียวกบัส่ิงของเหล่านี ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ระหว่างทางแวะเมืองอาบาร์คห์ู (Abarkooh) เพื่อชม ต้นไซเปรส (Cypress Tree) ที่มีอายมุากกว่า 4,000 ปี จากนัน้เดินทางต่อ
ถึง เมืองยาส์ด ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุที่ยังมีผู้คนอาศัยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ แห้งแล้ง จึงมี
ความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่มีหอคอยดักจบัลมเพื่อระบายความร้อนในอาคาร  และระบบการส่งน า้ใต้ดินเพื่อ
น ามาใช้อปุโภคบริโภคในเมือง   

อาหารค ่าที่โรงแรม 

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

 
 

 

04. พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563                             ยาส์ด 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม Tower of Silence หอคอยที่สร้างขึน้ส าหรับวางร่างกายคนตายไม่ให้สมัผสักบัพืน้ดิน ตามความเชื่อว่าร่างกายเป็นส่ิง
สกปรกและเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายจะต้องถูกก าจดัโดยแสงแดดแผดเผาหรือให้แร้งจิกกิน พิธีนีป้ฏิบตัิกันมาจนถึงศตวรรษ  
ที่ 20  ชม Zoroastrian Fire Temple  วิหารไฟศกัดิ์สิทธ์ของลทัธิโซโลอสัเตียนทีส่ร้างขึน้ในปี ค.ศ.1934   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม Jameh Mosque สเุหร่าสวยกลางเมืองเก่า โดดเด่นด้วยหอคอยสงูที่มีลายจารึกตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 15 รวมถึงลายกระเบือ้ง 
ที่งดงามบนยอดโดม จากนัน้ชม Bagh – E Dolat Abad บ้านของ Karim Khan Zand  ซึ่งเคยปกครองเมืองนีใ้นศตวรรษที่ 18 
ภายในบริเวณบ้านพกัตกแต่งอย่างงดงาม มีบานประตูไม้ระแนงที่สลกัอย่างประณีต   อีกทัง้หอรับลมที่สงูถึง 33 เมตร  ท่ีท่านจะ
รู้สกึได้ถึงความเย็นสบายภายในอาคาร   
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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05. ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563                      ยาส์ด – อีสฟาฮาน 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีสฟาฮาน (Esfahan) (323 กม. / 4 ชม.) หน่ึงในเมืองที่สวยงามที่สดุของโลกอิสลาม   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ถึง เมืองอีสฟาฮาน อญัมณีแห่งเปอร์เซียโบราณเมื่อกล่าวถึงอีสฟาฮาน ทุกๆ เสียงจะเอ่ยถึง ลวดลายของกระเบือ้งสีฟ้าที่ประดับ
ประดาบนยอดโดมมสัยิด  สะพานรูปทรงแปลกตาทอดข้ามสายน า้ เป็นที่ผ่อนคลายพักผ่อนของชาวเมือง  ส่ิงเหล่านีเ้องที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้หลงเสน่ห์ในเมืองนี ้ ชม  Jameh Mosque หรือ Friday Mosque   มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดด้วยขนาดพืน้ที่ 20,000 
ตารางเมตร  เป็นโบราณสถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา 800 ปี   จากนัน้ชม สะพานคาจู 
(Khaju Bridge)  สะพานสองชัน้สร้างในสมัยของชาร์แอบบาสที่ 2   เพื่อเชื่อมเมืองสองฝ่ังแม่น า้เข้าเป็นหนึ่งเดียว และสะพาน
เซี่ยวเซห์โพล (Si o She Pol Bridge) สะพานอิฐโบราณมีโค้งแบบโรมนัรับน า้หนกัถึง 33 โค้ง    

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก     ABBASSI HOTEL (4*)    หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563                              อีสฟาฮาน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่จตัรัุสอิหม่าม (Imam Square)  จดุศนูย์กลางการปกครองตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 เป็นจตัรัุสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก   
ชม มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) สดุยอดของศิลปะเปอร์เซีย กระเบือ้งสีฟ้าที่ใช้ประดบัจะเปล่ียนความ
เข้มของสีตามความแรงของแสงแดด  ชม พระราชวังอลิคาปู (Ali Qapu Palace)  อาคาร 6 ชัน้  ซึง่เป็นที่ประทบัของกษัตริย์ชาร์
แอบบาสที่ 1 (Shah Abbas I) เพื่อชมกิจกรรมต่างๆบนจัตุรัสกลางเมืองนี ้  ภายในมีห้องต่างๆ   โดยเฉพาะห้องดนตรีที่มีการ
ออกแบบเพดานย่อมมุแบบรังผึง้เพื่อลดเสียงสะท้อน จากนัน้น าชม พระราชวังเชเฮลโซตุน (Chehel Sotun Palace) ที่สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1614  แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1647 ในสมัยของกษัตริย์ชาร์แอบบาสที่ 2 (Shah Abbas II) โดยพระองค์ทรงใช้เป็นสถานที่
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ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และจัดงานเลีย้งสังสรรค์ต่างๆ  สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบอาคามินิด (Achaemenid)    
ซึง่เป็นยคุแรกของเปอร์เซีย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม โบสถ์แวงค์ (Vank Church) โบสถ์ชาวอาร์เมเนียที่อาศยัอยู่ในอีสฟาฮาน  ซึง่นบัถือศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อกซ์  
จากนัน้น าท่านสู่ บาร์ซาร์ (Esfahan Bazaar) ที่คกึคกัด้วยผู้คน เลือกซือ้สินค้านานาชนดิ  อาทิ  เคร่ืองทองเหลือง พรมทอมือที่มี
ลวดลายงดงาม  และธัญพชืต่างๆทัง้ถัว่พติาชิโอ อลัมอนด์  หรือแซฟฟอน   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

07. อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563        อีสฟาฮาน – คาชาน – เตหะราน   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคาชาน (Kashan) (215 กม. / 2.15 ชม.) ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมยัเซลจุก ประมาณ ค.ศ.1051 – 1220  เป็น
แหล่งอตุสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองปัน้ดินเผาและกระเบือ้ง  เมืองนีเ้จริญสงูสดุในสมยัจกัรวรรดิเปอร์เซียราชวงศ์กาจาร์  ซึ่งจะเห็นได้
จากอาคารบ้านเรือนของพ่อค้าและกลุ่มคนชัน้สงูที่สร้างอย่างงดงามและประณีต น าท่านสู่  Fin Garden  สวนท่ีใช้เทคโนโลยีการ
ผนัน า้มาหล่อเลีย้งพนัธุ์ไม้ให้งดงามตลอดทัง้ปี เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของกษัตริย์ต่างๆ  ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16  ชมทางส่งน า้ที่ปดู้วย
กระเบือ้งสีฟ้าสดใส อาคารต่างๆ ท่ีรายล้อม  อาทิ  ห้องอาบน า้  ห้องสมดุ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชมบ้านพืน้เมืองคาชาน (Traditional House) ที่มีรูปลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม  ได้แก่ Khan – E Tabatabai   
บ้านของพ่อค้าพรมที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1834  ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านแบบคาชาน  งดงามด้วยลวดลายปูนปัน้เขียนสีสวยงาม  
กระจกสีตามบานหน้าต่าง และระเบียงเปิดหลงัคาที่ประดับด้วยน า้พุกลางลานบ้าน   น าชม โรงอาบน า้ Sultan Amir Ahimad 
สร้างในสมยัศตวรรษที่ 16 เป็นโรงอาบน า้สาธารณะซึง่เป็นวฒันธรรมการอาบน า้ของชาวตะวนัออกกลางสมยัก่อน ประกอบด้วย
อาคารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ ห้องแต่งตัวที่ออกแบบเป็นห้อง 8 เหล่ียม และห้องอาบน า้  ภายในตกแต่งด้วยหินสีเทอควอยซ์ 
กระเบือ้งสีทอง และ ภาพวาด ส่วนหลงัคาท าเป็นโดมพร้อมติดกระจกสีเพื่อให้แสงสว่างสามารถลอดผ่านได้  จากนัน้เดินทางสู่ 
กรุงเตหะราน (Tehran) (243 กม. / 2.40 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พัก    ESPINAS INTERNATIONAL HOTEL (5*)    หรือเทียบเท่า 
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08. จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563                          เตหะราน – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum)   ที่รวบรวมพรมทอมือที่มีความงดงามของสีสนัและลวดลายอนัประณีตบรรจง  
แต่มีความแตกต่างกนัตามภมูิภาค รวมทัง้พรมเก่าที่มิอาจประเมินค่าได้  โดยอิหร่านเป็นประเทศผู้ผลิตพรมที่มีชื่อเสียงมาแต่ 
ยุคโบราณ  ดังที่เรารู้จักในนามพรมเปอร์เซีย จากนัน้ชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ที่สร้างแบบยุโรปผสม
เปอร์เซีย ประกอบด้วยกลุ่มอาคารโอบล้อมสวน กษัตริย์ราชวงศ์กาจาร์ครอบครองตัง้แต่ปีค.ศ. 1848 – 1896     

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านชม Crown Jewels Museum พิพิธภณัฑ์ที่เก็บรวบรวมเคร่ืองเพชร เคร่ืองประดบั และอญัมณีหลากชนิด   อาทิ Darya-Ye 
Noor  หรือ  Sea of The Light   หนึ่งในห้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน า้หนักถึง182 กะรัต   ชมรัตนบลัลงัค์ที่ประดบัด้วยอญัมณี
กว่า 26,000 ชิน้   ลกูโลกที่ประดบัด้วยเพชรนิลจินดาถึง 51,336 ชิน้  หรือมหาพิชยัมงกฎุที่มีน า้หนกัถึง 18,200 กะรัต นอกจากนัน้ 
ยงัมีเพชร ทบัทิม มรกตที่ยงัมิได้ประกอบตวัเรือนอีกมากมาย  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 

23.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  QR 499  (2.05 ชม. / Snack)5 
 
 
 
 
9  

 
09. อังคารที่ 14 เมษายน 2563                         กรุงเทพฯ 
 

00.15 น. ถึง สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
02.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบินที่ QR 836 (6.50 ชม. / Snack, Breakfast)  
13.30 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ    
 

หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
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อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน)  54,500.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ  16,500.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินกาตาร์ (QR) 
  06 APR QR 981 BKK – DOH 19.40 – 22.50 
  07 APR QR 476 DOH – SYZ 01.55 – 04.45 

    13 APR QR 499 IKA – DOH 23.40 – 00.15+1 
  14 APR QR 836 DOH – BKK 02.40 – 13.30 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 45,000.-บาท ถึง 49,000.-บาท 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 105,000.-บาท ถงึ 107,000.-บาท 
- ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  

อตัรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
2. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
3. รถบสัปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
4. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  4,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท  

- ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ า่กว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุ้มครอง  50 % จากวงเงินข้างต้น 
7. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์  และมคัคเุทศก์ท้องถิ่นดแูลตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินกาตาร์ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีด  อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ   

 

สำรองการเดนิทาง 

           ช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดนิทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
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เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลือไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมลูใน Application Form 

 
 
 
 

  

ตดิตอ่  :  ซัง  /  ไปร์ท           โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123, 124                 

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

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

