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01. จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565                           กรุงเทพฯ 
 

18.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินกาตาร ์ (Row Q)   
 เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 
20.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 833  (7.15 ชม. / Dinner, Snack) 
23.40 น. ถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

   

02. อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565                         โดฮา – ชีราส 
 

01.55 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ QR 476 (1.20 ชม. / Snack) 
04.45 น. ถึง สนามบินเมืองชีราส (Shiraz) เมืองหลวงของจงัหวดัฟารส ์(Fars) เป็นเมืองตน้ก าเนิดของชาวเปอรเ์ซีย  
(ก่อนออกจากเครื่องบิน สภุาพสตรีอย่าลืมคลมุผมใหม้ิดชิด) น าท่านเขา้ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

10.00 น. น าท่านชม  Nasir Ol Molk หรือ Pink Mosque  มัสยิดที่ประดับไปด้วยกระเบื ้องโทนสีแดงอมชมพู ซึ่งสรา้งในปี 
ค.ศ.1876-1887  ถือเป็นมัสยิดที่สวยที่สดุอีกแห่งหนึ่ง และมีจุดเด่นที่กระจกสีประดบัหนา้ต่าง น าท่านชม สวนนาราสเจสตาน 
(Narasjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนที่มีความสวยงามอีกแห่งของชีราส ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1879 และเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1886 
เพื่อใหเ้ป็นที่พ านกัของแขกต่างเมืองที่มาเยี่ยมเยือน แต่ต่อมาก็ไดก้ลายเป็นที่พกัของเจา้เมืองในราชวงศก์าจารใ์นอดีต ซึ่งภายใน
ทางเขา้ไดถู้กตกแต่งดว้ยกระจกชิน้เล็กๆ ดว้ยฝีมือที่สวยงาม และหอ้งต่างๆที่อยู่รอบดา้นก็ไดม้ีการตกแต่งดว้ยกระจกสีที่บาน
หนา้ต่างอีกดว้ย  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมเมืองโบราณ เพอรเ์ซโพลิส (Persepolis) ที่สรา้งโดยกษัตริยด์ารุส เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล นบัเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์
ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  ชมภาพแกะสลกันูนต ่าที่แสดงเรื่องราวชีวิตของผูค้นในยุคนั้น  โดยเฉพาะภาพขบวนกองเกียรติยศที่น า
เครื่องราชบรรณาการต่างๆ มาถวายแด่กษัตริยเ์ปอรเ์ซีย  จากนัน้ชมสสุานกษัตรยิ ์Naqsh-E-Rostam  ที่เชื่อกันว่าเป็นสสุานของ
กษัตรยิอ์าคาเมเนียนผูย้ิ่งใหญ่  4 พระองค ์คือ  ดารอิสุมหาราช   กษัตรยิเ์ซอซาส   กษัตรยิอ์าธาเซอซาส   และกษัตรยิด์ารอิสุที่ 2  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก     ZANDIYEH HOTEL (5*)    หรือเทียบเท่า 
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03. พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565                                    ชีราส – ยาส์ด 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านมุง่หนา้สู่ เมืองยาสด์ (Yazd) (449 กม. / 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะชม Pasargadae แหล่งโบราณคดีมรดกโลกขนาด
ใหญ่ เป็นท่ีตัง้ของเมืองหลวงแหง่ราชวงศแ์รก Achaemenid Empire ตน้วฒันธรรมเปอรเ์ซยี และสสุานของกษัตรยิไ์ซรสั 
มหาราช (Tomb of Cyrus) นกัประวตัิศาสตร ์ชาวกรีกเชื่อว่าหลงัจาก อเล็กซานเดอร ์มหาราชบกุเขา้ยึดเมืองเพอรเ์ซโพลิส ไดส่้งให้
นกัรบเขา้มาที่สสุานแห่งนี ้แลว้เจอกบัส่ิงล า้คา่มากมาย อาทิ เตียงทองค า โต๊ะที่จดัวางขา้วของเครือ่งใชท้ี่ประดบัหินมีคา่ แต่ไม่มี
หลกัฐานใดใดยืนยนัเก่ียวกบัส่ิงของเหล่านี ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ระหว่างทางแวะเมืองอาบารค์หู ์(Abarkooh) เพื่อชม ต้นไซเปรส (Cypress Tree) ที่มีอายมุากกว่า 4,000 ปี จากนัน้เดินทางต่อ
ถึง เมืองยาสด์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุที่ยังมีผูค้นอาศัยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ แหง้แลง้ จึงมี
ความโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนที่มีหอคอยดักจบัลมเพื่อระบายความรอ้นในอาคาร  และระบบการส่งน า้ใตด้ินเพื่อ
น ามาใชอ้ปุโภคบรโิภคในเมือง   

อาหารค ่าที่โรงแรม 

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

 
 

 

04. พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565                       ยาส์ด 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชม Tower of Silence หอคอยที่สรา้งขึน้ส าหรบัวางรา่งกายคนตายไม่ใหส้มัผสักบัพืน้ดิน ตามความเชื่อว่ารา่งกายเป็นส่ิง
สกปรกและเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณรา้ยจะตอ้งถูกก าจดัโดยแสงแดดแผดเผาหรือใหแ้รง้จิกกิน พิธีนีป้ฏิบตัิกันมาจนถึงศตวรรษ  
ที่ 20  ชม Zoroastrian Fire Temple  วิหารไฟศกัดิ์สิทธข์องลทัธิโซโลอสัเตียนที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1934   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม Jameh Mosque สเุหรา่สวยกลางเมืองเก่า โดดเด่นดว้ยหอคอยสงูที่มีลายจารกึตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 15 รวมถึงลายกระเบือ้ง 
ที่งดงามบนยอดโดม จากนั้นชม Bagh – E Dolat Abad บา้นของ Karim Khan Zand  ซึ่งเคยปกครองเมืองนีใ้นศตวรรษที่ 18 
ภายในบรเิวณบา้นพกัตกแต่งอย่างงดงาม มีบานประตูไมร้ะแนงที่สลกัอย่างประณีต   อีกทัง้หอรบัลมที่สงูถึง 33 เมตร  ท่ีท่านจะ
รูส้กึไดถ้ึงความเย็นสบายภายในอาคาร   
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05. ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565           ยาส์ด – อีสฟาฮาน 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีสฟาฮาน (Esfahan) (323 กม. / 4.30 ชม.) หน่ึงในเมืองที่สวยงามที่สดุของโลกอิสลาม   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ถึง เมืองอีสฟาฮาน อญัมณีแห่งเปอรเ์ซียโบราณเมื่อกล่าวถึงอีสฟาฮาน ทุกๆ เสียงจะเอ่ยถึง ลวดลายของกระเบือ้งสีฟ้าที่ประดับ
ประดาบนยอดโดมมสัยิด  สะพานรูปทรงแปลกตาทอดขา้มสายน า้ เป็นที่ผ่อนคลายพักผ่อนของชาวเมือง  ส่ิงเหล่านีเ้องที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้หลงเสน่ห์ในเมืองนี ้  ชม  Jameh Mosque หรือ Friday Mosque   มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดดว้ยขนาดพืน้ที่  20,000 
ตารางเมตร  เป็นโบราณสถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบเปอรเ์ซียที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา 800 ปี   จากนัน้ชม สะพานคาจู 
(Khaju Bridge)  สะพานสองชั้นสรา้งในสมัยของชารแ์อบบาสที่ 2   เพื่อเชื่อมเมืองสองฝ่ังแม่น า้เขา้เป็นหนึ่งเดียว และสะพาน
เซ่ียวเซหโ์พล (Si o She Pol Bridge) สะพานอิฐโบราณมีโคง้แบบโรมนัรบัน า้หนกัถึง 33 โคง้    

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก     ABBASSI HOTEL (4*)  - Garden View Room  หรือเทยีบเท่า   (พกั 2 คืน) 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565                                  อีสฟาฮาน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่จตัรุสัอิหม่าม (Imam Square)  จดุศนูยก์ลางการปกครองตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 เป็นจตัรุสักลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก   
ชม มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) สดุยอดของศิลปะเปอรเ์ซีย กระเบือ้งสีฟ้าที่ใชป้ระดบัจะเปล่ียนความ
เขม้ของสีตามความแรงของแสงแดด  ชม พระราชวังอลิคาปู (Ali Qapu Palace)  อาคาร 6 ชัน้  ซึ่งเป็นที่ประทบัของกษัตรยิช์าร์
แอบบาสที่ 1 (Shah Abbas I) เพื่อชมกิจกรรมต่างๆบนจัตุรสักลางเมืองนี ้  ภายในมีหอ้งต่างๆ   โดยเฉพาะห้องดนตรีที่ มีการ
ออกแบบเพดานย่อมมุแบบรงัผึง้เพื่อลดเสียงสะทอ้น จากนัน้น าชม พระราชวังเชเฮลโซตุน (Chehel Sotun Palace) ที่สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1614  แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1647 ในสมัยของกษัตริยช์ารแ์อบบาสที่ 2 (Shah Abbas II) โดยพระองคท์รงใชเ้ป็นสถานที่
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ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ต่างๆ  สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบอาคามินิด (Achaemenid)    
ซึ่งเป็นยคุแรกของเปอรเ์ซีย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม โบสถแ์วงค ์(Vank Church) โบสถช์าวอารเ์มเนียที่อาศยัอยู่ในอีสฟาฮาน  ซึ่งนบัถือศาสนาครสิตน์ิกายออโธด๊อกซ ์ 
จากนัน้น าท่านสู่ บารซ์าร ์(Esfahan Bazaar) ที่คกึคกัดว้ยผูค้น เลือกซือ้สินคา้นานาชนดิ  อาทิ  เครื่องทองเหลือง พรมทอมือที่มี
ลวดลายงดงาม  และธัญพชืต่างๆทัง้ถั่วพติาชิโอ อลัมอนด ์ หรือแซฟฟอน   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

07. อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565        อีสฟาฮาน – คาชาน – เตหะราน   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคาชาน (Kashan) (215 กม. / 3 ชม.) ซึ่งเจรญิรุง่เรืองมาตัง้แต่สมยัเซลจกุ ประมาณ ค.ศ.1051 – 1220  เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องป้ันดินเผาและกระเบือ้ง  เมืองนีเ้จรญิสงูสุดในสมยัจักรวรรดิเปอรเ์ซียราชวงศก์าจาร  ์ ซึ่งจะเห็นไดจ้าก
อาคารบา้นเรือนของพ่อคา้และกลุ่มคนชัน้สงูที่สรา้งอย่างงดงามและประณีต น าท่านสู่  Fin Garden  สวนที่ใชเ้ทคโนโลยีการผนั
น า้มาหล่อเลีย้งพันธุไ์มใ้หง้ดงามตลอดทั้งปี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของกษัตริยต์่างๆ  ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16  ชมทางส่งน า้ที่ปูดว้ย
กระเบือ้งสีฟ้าสดใส อาคารต่างๆ ท่ีรายลอ้ม  อาทิ  หอ้งอาบน า้  หอ้งสมดุ  
*ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ที่เมืองคาชานจะมีเทศกาลน า้กุหลาบที่จัดขึน้ทุกปี อันเป็นที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีโอกาสพบเห็นดอกกหุลาบท่ีชาวบา้นน ามาปลกูไวบ้รเิวณสวนหรือใจกลางเมือง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชมบา้นพืน้เมืองคาชาน (Traditional House) ที่มีรูปลกัษณโ์ดดเด่นสวยงาม  ไดแ้ก่ Borujerdi Historical House  
สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 19  เป็นบา้นของพ่อคา้ช่างฝีมือ  ภายในประดบัตกแต่งดว้ยปนูป้ันศิลปะแบบเปอรเ์ซียที่เป็นเอกลกัษณ ์
น าชม โรงอาบน ้า Sultan Amir Ahimad สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 16 เป็นโรงอาบน า้สาธารณะซึ่งเป็นวฒันธรรมการอาบน า้ของ
ชาวตะวนัออกกลางสมยัก่อน ประกอบดว้ยอาคารหลกั 2 อาคาร ไดแ้ก่ หอ้งแต่งตวัที่ออกแบบเป็นหอ้ง 8 เหล่ียม และหอ้งอาบน า้  
ภายในตกแต่งดว้ยหินสีเทอควอยซ ์กระเบือ้งสีทอง และ ภาพวาด ส่วนหลังคาท าเป็นโดมพรอ้มติดกระจกสีเพื่อให้แสงสว่าง
สามารถลอดผ่านได ้ จากนัน้เดินทางสู่ กรุงเตหะราน (Tehran) (243 กม. / 4 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศอิหรา่น 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก    ESPINAS INTERNATIONAL HOTEL (5*)    หรือเทียบเท่า 
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08. จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565                          เตหะราน – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ชม พิพิธภัณฑพ์รม (Carpet Museum)   ที่รวบรวมพรมทอมือที่มีความงดงามของสีสนัและลวดลายอนัประณีตบรรจง  
แต่มีความแตกต่างกนัตามภมูิภาค รวมทัง้พรมเก่าที่มิอาจประเมินค่าได ้ โดยอิหรา่นเป็นประเทศผูผ้ลิตพรมที่มีชื่อเสียงมาแต่ 
ยุคโบราณ ดังที่เรารูจ้ักในนามพรมเปอรเ์ซีย จากนั้นชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ที่สรา้งแบบยุโรปผสม
เปอรเ์ซีย ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารโอบลอ้มสวน กษัตรยิร์าชวงศก์าจารค์รอบครองตัง้แต่ปีค.ศ. 1848 – 1896     

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านชม Crown Jewels Museum พิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมเครื่องเพชร เครื่องประดบั และอญัมณีหลากชนิด   อาทิ Darya-Ye 
Noor  หรือ  Sea of The Light   หนึ่งในหา้เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน า้หนักถึง182 กะรตั   ชมรตันบลัลงัคท์ี่ประดบัดว้ยอญัมณี
กว่า 26,000 ชิน้   ลกูโลกที่ประดบัดว้ยเพชรนิลจินดาถึง 51,336 ชิน้  หรือมหาพิชยัมงกฎุที่มีน า้หนกัถึง 18,200 กะรตั นอกจากนัน้ 
ยงัมีเพชร ทบัทิม มรกตที่ยงัมิไดป้ระกอบตวัเรือนอีกมากมาย  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 

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

 
09. อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565                       กรุงเทพฯ 
 

00.20 น. ถึง สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
02.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ QR 836 (6.50 ชม. / Snack, Breakfast)  
13.10 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ    
 

หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  
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อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้เดินทาง 10 ท่าน)  58,900.-บาท 

ท่านละ (ผู้เดินทาง 15 ท่าน) 51,900.-บาท 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  12,500.-บาท 

 

 หมายเหต ุ    -      ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินกาตาร ์(QR) 
  QR 833 BKK – DOH 20.25 – 23.40 
  QR 476 DOH – SYZ 01.45 – 04.45 

    QR 499 IKA – DOH 23.45 – 00.20+1 
  QR 836 DOH – BKK 02.20 – 13.10 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 34,000.-บาท ถึง 45,000.-บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 62,000.-บาท ถึง 68,000.-บาท 
- ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ณ วนัท่ีออกตั๋ว  

อตัรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
2. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
3. ค่าพาหนะน าเที่ยวโดยรถบสั 45 ที่นั่ง ปรบัอากาศ  พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตลอดรายการ  
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสมัภาระ 
5. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  3,000,000 บาท  / ค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท  

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50 % จากวงเงินขา้งตน้ 
6. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์ 1 คน และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นชาวอิหรา่น 1 คน ดแูลตลอดการเดินทาง  
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินกาตาร ์
3. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปอิหรา่น (ถา้มี) 
4. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่เตหะราน (ถา้ม)ี 
5. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัมาถึงกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
6. ค่าโรงแรมที่พกัที่กรุงเทพฯ 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัถงึกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
7. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มกีารเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพเิศษ  
8. ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 

สำรองการเดนิทาง 

           ช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดนิทาง (มีอายใุชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 
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เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไมต่  ่ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 
4. อาชีพ, ต าแหน่ง, หนา้ที่ของงาน, ชื่อและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรบักรอกขอ้มลูใน Application Form 
5. ส าเนาหลกัฐานการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม  

 
 
 
 

  

           ตดิตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997                 

                  Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th     
   

      จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

