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อิหร่าน ศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ หน่ึงในจักรวรรดิที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด
แห่งหน่ึงของโลกในประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมที่ มีความน่าสนใจในหลายมุมมอง  จนนัก
ประวัตศิาสตร์นิยมศึกษาและท าความเข้าใจกันอย่างมาก 

 บีเจอร์นีไลฟ์ จะน าท่านเดนิทางย้อนเวลาสู่จักรวรรดิทึ่อดีตเคยรุ่งเรืองมากที่สุด สัมผัสอารย
ธรรมโบราณ ชมความงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความ
โดดเด่น โดยการน าเอาศิลปะจากชนชาติ อ่ืนเข้ามา
ประยุกต์สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว  
 
ก าหนดเดนิทาง : 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 
วันแรก(26 เม.ย.) กรุงเทพฯ – เตหะราน        (-/-/D) 

06.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว T ใกล้ประตหูมายเลข 9 ชัน้ 4 ขาออก บริเวณ
ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบนิเอมิเรตส์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก  

09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ EMIRATES เท่ียวบนิ EK375 

13.00 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานดไูบ เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
15.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงเตหะราน เท่ียวบนิ EK 979 
17.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี  ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงเตหะรานประมาณ 60 

กิโลเมตร (สภุาพสตรีกรุณาคลมุผมใหเ้รียบร้อยก่อนลงจากเคร่ือง) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้อง
กรอกเอกสารใดๆ เจ้าหน้าท่ีจะดเูพียงหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านัน้ เม่ือผ่านขัน้ตอนตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว 
นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั ESPINAS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
รับประทานอาหารค่ําห้องอาหารโรงแรม 
 

 บินสบายกบัสายการบินระดับ 5 ดาว 

 พกัผ่อนสบายกบัทีพ่กัระดับ 5 ดาว 

 เทีย่วแบบไม่ชะโงกทวัร์ 
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วันท่ีสอง (27 เม.ย.) พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – พพิธิภัณฑ์อัญมณี (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) อายุกว่า 70 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศอิหร่าน อีกทัง้ยังเป็นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือสียงมากท่ีสดุของโลก ภายในมีโบราณวตัถุหลากยุคหลายสมยัท่ีได้จดัแสดงไว้มีจํานวน 
มากกว่า 300,000 ชิน้ ท่านจะได้ทําความรู้จกัอิหร่านและอาณาจกัรเปอร์เชียได้อย่างลึกซึง้จากพิพิธภณัฑ์
แห่งนี ้จากนัน้เข้าชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีอดีตเคยถูก
ปล่อยทิง้ร้างในช่วงเกิดการปฏิวตัิโดยอิหม่ามโคมยันี ต่อมาภายหลงัในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาพระราชวงัแห่งนี ้
ได้รับการบรูณะให้กลบัมีสภาพสวยงามยิ่งใหญ่เหมือนดงัเดมิ  ภายในตกแตง่ด้วยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบ
เดียวกบัเพชร ภายนอกตกแตง่ด้วยกระเบือ้งเคลือบ
ท่ีมีสีสนัและมีลวดลายโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์  ตาม
แบบก่อสร้างโดยกษัตริย์ของราชวงศ์ “กอญัร” 
(Nasser Al-Din Shah) ช่วงปีคริสต์ศกัราช 1848-
1896  ทรงโปรดให้สร้างและตกแต่งพระราชวัง
ผสมผสานศิลปะแบบยุโรป ในปัจจุบนัพระราชวัง
แห่งนี ้ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน  เพ่ือเข้าชมอคัรสถานอีกแห่งหนึ่งท่ีผู้มาเยือนอิหร่านต้องไม่พลาด 

นัน่ก็คือกรุอภิมหาสมบตัิท่ีพิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน (National Jewelry Museum) ได้
รวบรวมอญัมณีจากทกุยคุทุกสมยัของกษัตริย์ทกุราชวงศ์ท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอร์เซียในอดีตล้วนถูก
เก็บไว้ในสถานท่ีแห่งนีจ้นเรียกได้ว่ามีความอลงัการและมีจํานวนมากมายท่ีสุดในโลก จากนัน้นําท่านชม 
หอคอยมิราจทาวน์เวอร์ (Milad Tower) เป็น
หอคอยแห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทัง้มวล 
เน่ืองจากหอคอยแห่งนี ้ได้ออกแบบก่อสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิหร่านทัง้หมด เป็นหอคอยท่ีสงูอนัดบั 
6 ของโลก เทียบได้กบัระดบัความสงูของยอดเสาส่ง
สัญญานโทรคมนาคม 435 เมตร ท่านจะได้ชม
ความงามของกรุงเตหะรานอย่างทัว่ถึงจากหอคอย
แหง่นี ้โดยการขึน้ลิฟท์ใหญ่ (จไุด้ประมาณ 20คน) สูด้่านบนหอคอย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
  เข้าท่ีพกั  ESPINAS HOTEL ระดบั 5 ดาว   หรือเทียบเทา่  
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วันท่ีสาม (28เม.ย.) พระราชวังเนียวาราน – ชีราซ – คฤหาสน์โบราณ    (B/L/D) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
09.00 น. เดนิทางสูต่อนเหนือของกรุงเตหะรานซึง่ตดิกบัเชิงเขาอลัโบร์ซเพ่ือเข้าชม พระราชวังเนียวาราน(Niavaran 

Palace) อนัเป็นท่ีรโหฐานซึ่งกษัตริย์(ชาห์) ทัง้สอง
พระองค์แหง่ราชวงศ์ปาห์เลวีของอิหร่านเคยประทบั
ท่ีน่ี  ก่อนท่ีจะถูกปฏิวัติโดยอะยาตุลเลาะห์โคมัยนี
เม่ือต้นปีค.ศ.1979  พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นเพียงส่วน
หนึ่งของสิ่งท่ีคณะปฏิวัติอ้างว่าเป็นสญัลกัษณ์ของ
ตะวนัตกท่ีมีอํานาจเหนือกษัตริย์ชาห์ และยังแสดง
ถึงความฟุ้งเฟ้อของราชวงศ์อย่างชัดเจนท่ีสุด แต่
บางส่วนก็บอกว่าเป็นสิ่งบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัยของประเทศอิหร่านซึ่งไม่น้อยหน้าชาติ
ตะวนัตก 

จากนัน้  เดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ  Mehrabad Airport  เพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองชีราช 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิ  
14.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองชีราช โดยสายการบนิ IRAN ASEMAN เท่ียวบนิ 3786 
15.50 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานเมืองชีราช  

จากนัน้ เดินทางสู่ ใจกลาง เ มื อง ชีราช เ พ่ือชม 
คฤหาสน์โบราณ (Naranjestan e Ghavam) ซึ่งมี
อายุมากกว่า 125 ปี โดยก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ 
กอญัร อยู่ระหว่างปีค.ศ. 1879-1886 ซึ่งถือว่าเป็น
แบบสถาปัตยกรรมบ้านโบราณประจํายุค กอญัร 
เลยทีเดียว และท่านจะได้ชมรูปแบบของสวนแบบ
เปอร์เชียอนัสวยงามและร่มร่ืนในเวลาเดียวกนัด้วย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
  โรงแรมท่ีพกั  ZANDIYEH HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ ในเมืองชีราซ 
 

วันท่ีส่ี (29เม.ย.)  มัสยดิสีชมพู – การิมข่าน – วาคิล บาซ่าร์     (B/L/D) 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเท่ียวชม มัสยิดสีชมพู (Nasir-OlMolk) ซึ่ง

เป็นมสัยิดท่ีสวยงามแปลกตามาก เพราะประดบัไป
ด้วยกระเบือ้งโทนสีแดง-ชมพ-ูเหลือง เป็นสีหลกัและ
มีเพียงแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าท่านจะมองจากมมุ
ใหน มสัยิดแหง่นีจ้ะออกสีชมพดูสูวยงาม
ออ่นหวาน จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่  
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เท่ียง  รับประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เย่ียมชมอนุสรณ์สถานฮาเฟช(Aramgah – E Hafez) นกัปรัชญาของเปอร์เชีย ในยุคศตวรรษท่ี 12 

อนุสรณ์สถานของท่าน สร้างในปีค.ศ. 1773 โดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศ์ชนั ภายในสวนขนาดเล็กอนั
งดงามแหง่นี ้คราคร่ําไปด้วยชาวอิหร่านท้องถ่ินและจากตา่งเมือง ท่ีมาคารวะอนสุรณ์สถาน  

จากนัน้  นําทา่นชม ป้อมการิมข่าน(Karim Khan Citadel) หรือท่ีมีอีกช่ือหนึ่งว่า Ark-E Karim Khan สร้างโดยท่าน
การิมขา่น แหง่ราชวงศ์ชนั สร้างขึน้ในชว่งสถาปนาเมืองชีราชให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เชีย ในปี  
ค.ศ 1750-1795 ผนงัของปอ้มแห่งนีส้งูถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ เรียงให้เป็นลายสวยงามมีเอกลกัษณ์  นํา
ท่านเดินเท้าไปชมตลาดวาคิล บาซาร์ (VakilBazaar) ในบริเวณใกล้เคียง (ประมาณ 700เมตร) เป็นบาร์
ซาร์ ใหญ่ใจกลางเมืองชีราชท่ีเก่าแก่และสวยงามมาก โดย
โครงสร้างของอาคาร ท่ีก่อด้วยอิฐแดง แบบเรียงชิน้เป็นทรง
โดมติดต่อกันหลายร้อยเมตร ในบาซาร์แห่งนีป้ระกอบไป
ด้วยสินค้ามากมายให้จบัจา่ยใช้สอย ผู้คนคกึคกัตลอดทัง้วนั 
ท่านสามารถหาของฝากจากตลาดแห่งนีไ้ด้ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผ้า ของใช้ ของกินตา่งๆ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
  โรงแรมท่ีพกั  ZANDIYEH HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเทา่ ในเมืองชีราช 
 

วันท่ีห้า (30 เม.ย.)  ชีราซ – เปอร์ซีโปลิส – นัค เช รอสตัม – อิสฟาฮาน    (B/L/D) 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
08.00 น. เดนิทางสูพ่ระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส(Persepolis) อยู่ทางด้านเหนือของเมืองชีราซขึน้ไปประมาณ 1 

ชัว่โมง  พระราชวงัแห่งนีไ้ด้ถูกสร้างขึน้เป็นแห่งท่ีสองนบัตัง้แต่สถาปนาอาณาจกัรเปอร์เซียขึน้เม่ือปี 559 
ก่อนคริสตกาล (พระราชวงัและเมืองหลวงแห่งแรก
คือพาซากาดสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เร่ิม
สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริ
สตศักราช  หลังจากนัน้ก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติม
อย่างต่อเน่ืองในอีก 5 รัชกาลตอ่มา แต่ก็ยงัไม่เคย
เสร็จสมบูรณ์  จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผา
ทําลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเด
อร์มหาราชแหง่อาณาจกัรกรีซในปี 330 ก่อนคริสต
ศักราช  แต่กระนัน้ก็ตาม พระราชวังแห่งนีก็้ยัง
คงไว้ซึ่งเกียรติศกัดิ์อนัย่ิงใหญ่ตลอดกาลทัง้ความ
ใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการ
ทางด้านสถาปัตยกรรม   
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จากนัน้ นําท่านแวะชมสถานท่ีสําคัญ
อีกแห่งหนึ่งท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
กบัพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส   ซึ่ง
อ ยู่ ห่ า ง อ อ ก ไ ป เ พี ย ง  1 0 
กิโลเมตรเท่านัน้  นั่นคือ นคร
หลงัความตาย นัค-เช รอสตัม 

(Naqsh-e rostam)หรือท่ีนกัเขียนคนหนึ่งซึ่งตะลุยอิหร่านมา
อย่างโชคโชนได้บัญญัติคําในภาษาไทยว่า สุสานส่ีกษัตริย์ 
นัน่เอง ท่ีน่ีเป็นสสุานของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์อะคามิ
นิดท่ีเคย  ปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับท่ี
พระราชวงัปอร์ซีโปลิสมาก่อนท่ีจะสวรรคต  แตด้่วยความเช่ือ
ตามหลกัคําสอนของศาสนาโซโรอสัเตอร์ว่า หลงัจากสิน้ชีวิตจากความเป็นมนษุย์แล้วชีวิตก็ยงัคงดําเนินตอ่ 
เพียงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้จึงต้องสร้างสุสานแห่งนีใ้ห้มีความยิ่งใหญ่
อลงัการเช่นเดียวกบัพระราชวงัท่ีกษัตริย์เหล่านัน้เคยประทบัมาก่อนและสร้างให้เหนือธรรมดาโดยขดุเจาะ
หน้าผาหินขนาดใหญ่ให้ลึกเข้าไปเป็นห้องโถงอยู่สูงจากพืน้ถึง 20 เมตรและยงัมีการแกะสลกัหินส่วนหน้า
ให้มีความงดงามละเอียดออ่นอีกด้วย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
ออกเดินทางสู่เมือง อิสฟาฮาน เมืองอิสฟาฮาน เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอร์เซียแห่งยุคท่ีมี
ความรุ่งเรืองสงูสดุอีกครัง้หนึง่ในศตวรรษท่ี 17-18 อาณาจกัรเปอร์เซียมีความมัน่คงเป็นปึกแผ่นภายใต้การ
ปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิดซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียแท้ และเมืองหลวงอิสฟาฮานก็กลายเป็นทัง้เมือง
ศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทาง
การค้า จนได้รับฉายาว่า “Esfahan is half of the 

world”ใครต้องการสินค้าอะไรก็ต้องไปซือ้หากนัท่ี
อิสฟาฮานยิ่งกว่านัน้ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัร
เปอร์เซียได้เช่ือมสมัพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรตา่งๆ
รวมทัง้สยามซึง่ตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาอีกด้วย 
จากนัน้นําท่านชม สะพานชิโอ เชห์(Si-o Seh 

Bridge)  ห รือ ท่ี เ รียกอีก ช่ือหนึ่ ง ว่า  Allahverdi 
Khan Bridge ตามช่ือของผู้ออกแบบก่อสร้าง โดยสร้างในสมยั
กษัตริย์ ซาห์อับบาส ท่ี 1 ใช้เวลาสร้าง ระหว่างปี ค.ศ.1599-
1602 ราวสะพานทัง้สองข้างสวยงามด้วยการก่ออิฐเป็นซุ้มจั่ว
แหลม เรียงกันถึง 33 ซุ้ม ในเวลากลางคืนสะพานแห่งนีจ้ะเปิด
ไฟ ทําให้ดแูล้วสวยงามมาก  
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในท่ีพกั 
โรงแรมท่ีพกั  KOWSAR  HOTEL ระดบั 5* ดาวหรือเทียบเทา่ ในเมืองอิสฟาฮาน 

 

วันท่ีหก (1 พ.ค.)  อิสฟาฮาน – พระราชวังเชเฮลโซตุน – มัสยดิอิหม่าม    (B/L/D) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวของเมือง
อิสฟาฮานซึง่อยู่บริเวณโดยรอบจตัรัุสอิหม่ามใจกลางเมือง 

 
 
  

 
เมืองอิสฟาฮานเป็นเมืองท่ีมีอายุเก่าแก่ร่วม 1,800 ปีตัง้แต่
ยคุราชวงศ์ซสัซาเนียน  และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
เปอร์เซียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกบัสมยัราชวงศ์ซา
ฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนีเ้คยรุ่งเรืองสูงสุดใน
ศตวรรษท่ี 16-17และปัจจุบนันีเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึน้
ทะเบียนขององค์การยูเนสโก นําท่านเท่ียวชมพระราชวังเช
เฮลโซตุน (ChehelSotun Palace)  สร้างในปี 1614 สมัย  
ชาห์อบับาสท่ี 1 แล้วเสร็จในปี1647สมยักษัตริย์ชห์อบับาสท่ี2
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสงัสรรค์
ต่างๆ  โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเป็น
ยคุแรกของเปอร์เซีย แตใ่ช้เสา  คอลมัน์เป็นเสาไม้แทนหิน  มี
เสาไม้สงูท่ีโถงด้านหน้า 20ต้นทอดเงาลงไปบนผืนนํา้ท่ีใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวงั  นบัทัง้เสาจริงและเงา
ท่ีสะท้อนอยู่ในผืนนํา้อีก 20 ต้นรวมเป็นเสา40ต้นตามความหมายของช่ือพระราชวัง  ในห้องโถงด้านใน
ของเชเฮลโซตนุ มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่
หลายภาพท่ีมีช่ือเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจํายคุ
ซาฟาวิด  ส่วนรอบๆ ตวั  วงันัน้ร่มร่ืนไปด้วยแมกไม้
ใหญ่น้อยท่ีอยู่รายรอบ  จึงถือเป็นต้นแบบของสวน
แบบเปอร์เซียท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งจากนัน้เดินเท้า
ต่อเท่ียวชม ชมมัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque) 
ตัง้อยูป่ลายสดุทางด้านทิศใต้ของจตัรัุส  เป็นหนึ่งใน
มสัยิดท่ียิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  
เร่ิมสร้างในปี 1611 สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 1 
และเสร็จสมบรูณ์ในอีก 4 ปีตอ่มา  นอกจากขนาดท่ี
ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดท่ีมีองค์ประกอบ

วนันีท้า่นต้องเดนิเท่ียวทัง้วนัตามจดุตา่งๆในเมืองอิสฟาฮาน รถจะมารับอีกครัง้ตอน 18.00 น.  
ดงันัน้ทา่นต้องเตรียมกระเป๋าถือและของใช้จําเป็นให้พร้อม ร่ม / หมวก / ครีมกนัแดด ฯลฯ 
แตไ่มค่วรถือเยอะเกินไปเพราะจะกลายเป็นภาระเน่ืองจากเดนิเท่ียวทัง้วนั 
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ทางด้านสถาปัตย์ท่ีสวยงามท่ีสดุ  ในประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาท่ีสร้างคร่อมกนั
เป็นสองชัน้ขนานกนัตลอดทกุตารางนิว้  ซึง่มีผลตอ่การระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้ นําสวดให้
แผอ่อกไปจนได้ยินอยา่งชดัเจนในทกุซอกทกุมมุของมสัยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu 

Palace) สร้างขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพ่ือ
เป็นท่ีประทับของกษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 1 ตัง้อยู่
ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 
ชัน้ท่ีใช้ไม้และอิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง บนชัน้ 
3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมี
ระ เบี ยง หันห น้า เ ข้ าหาจัตุ รั ส อิหม่ าม สําห รับ
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไว้ประทบัทอดพระเนตรการละเล่นตา่งๆ  และปัจจบุนักลายเป็นจดุชมวิว
และถ่ายภาพมมุสงูท่ีสวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทกุมมุและทกุอย่างท่ีอยู่บนจตัรัุสได้อย่างชดัเจน จากนัน้
เข้าชมมสัยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์(Sheikh Lotfollah Mosque)ซึ่งเป็นมสัยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์เท่านัน้ท่ีจะเข้ามาทําการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสท่ี 1 ระหว่างปี 
1602-1619  ขึน้ช่ือว่าวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีโดมประธานซึ่งอยู่ตรง
กลางห้องโถงใหญ่  จากนัน้ให้ทา่นได้มีเวลาอยา่งเตม็ท่ีในการช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองในบริเวณใกล้เคียง  ได้
เวลาสมควรรถโคชรับทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร   
ชม สะพานคาจู(Khaju Bridge) เป็นสะพานท่ีสร้าง
ข้ามสองฝ่ังของแม่นํา้สายเดรู๊ดโดยกษัตริย์ ซาห์อบั
บาสท่ี 2 แห่งราชวงศ์ ซาฟาวิด เม่ือปี ค.ศ 1650  
เป็นสะพานท่ีสร้างสองระดบั โครงสร้างตอนล่างเป็น
หินส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลบัพลาท่ีประทบัสําหรับ
การเสด็จประทบัชัว่คราวของพระมหากษัตริย์ตัง้อยู่กึ่งกลางบนชัน้ท่ีสอง สะพานแห่งนีย้งัสร้างเพ่ือกกัเก็บ
นํา้อีกด้วย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
  โรงแรมท่ีพกั KOWSAR  HOTEL ระดบั 5* ดาวหรือเทียบเทา่ในเมืองอิสฟาฮาน 
 

วันท่ีเจ็ด (2พ.ค.)  โบสถ์แว้งค์ – คาชาน – สนามบิน      (B/L/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
08.30 น. นําท่านออกเดินทางเพ่ือชม โบสถ์แว้งค์ (Vank Church) เป็นโบสถ์ประจําชุมชนชาวอาร์เมเนีย ซึ่งพกั

อาศยัอยูใ่นเขตนิวจลุฟาของเมืองอิสฟาฮาน ซึง่นบัถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธด๊อกซ์ นับเป็นตวัอย่างหนึ่ง
ของคนต่างนิกายต่างศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และชี ใ้ห้เห็นถึงความใจกว้างของ
ผู้ นําอิหร่านและผู้ นําทางศาสนา อีกทัง้ผู้ นําในการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ ตวัโบถ์สร้าง
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ระหว่างปีค.ศ. 1606-1655 หากมองจากภายนอก
จะเห็นโดมของโบสถ์ เหมือนเป็นโดมมสัยิด แตถ้่าดู
ให้ดีจะเห็นไม้กางเขนขนาดเล็กปักอยู่ท่ีโดมใกล้ๆ 
กบัตวัโบสถ์  ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ชาวอาร์เมเนียน
ได้จัดแสดงภาพเขียนของบุคคลสําคัญของชาว
อาร์เมเนียน บางส่วนจดัแสดงวิวัฒนาการเก่ียวกับ
การพิมพ์ในอิหร่าน ซึ่งชาวอาร์เมเนียนเป็นผู้บกุเบิก
เม่ือนานมาแล้ว และส่วนสุดท้ายเป็นแผนท่ีขนาด
ใหญ่จดัแสดงให้เห็นพืน้ท่ีสงัหารซึ่งชาวอาร์เมเนียน
ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีประเทศตรุกีถกูสงัหารหมู่ครัง้แล้ว
ครัง้เล่า รวมจํานวนแล้วมากกว่า 500,000คน ซึ่ง
พวกเขายังพยายามเรียกร้องความยุติธรรมต่อ
ชาวโลกมาจนถึงทกุวนันีแ้ตก็่ไร้การเหลียวแลจากองศ์กรตา่งๆ  โบสถ์แห่งนีย้งัมีนาฬิกาท่ีนําไปจากประเทศ
ไทยครัง้รัชกาล ท่ี 5 เสด็จเย่ือนอิหร่านอีกด้วย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน แวะรับประทานอาหาร
กลางวนัท่ีเมืองคาชาน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้เดินทางตอ่เพ่ือ  
17.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิ ทําการเช็คอินตัว๋ *ทานอาหารอย่างง่ายภายในสนามบิน (ไม่รวมในทัวร์)  
19.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิ EMIRATES เท่ียวบนิท่ี EK980 

21.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบเพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
22.30 น. ออกเดนิทางตอ่ เท่ียวบนิ EK374 
 

วันท่ีแปด(3พ.ค.)  กรุงเทพฯ         (-/-/-) 

07.35 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ (บาท)  

จ านวนผู้เดนิทาง พัก 2 ท่าน/ห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
16 – 20 ท่าน 78,500.- 13,900.- 

ค าแนะน า   
1.สภุาพสตรี เตรียมเสือ้แขนยาวท่ีมีชายเสือ้ยาวคลมุสะโพก ควรเป็นเสือ้แบบหลวมๆท่ีไม่รัดรูปหรือเน้นสรีระ  
2.สภุาพสตรี สวมผ้าคลมุศีรษะเม่ือถึงอิหร่านขณะเดนิออกจากเคร่ืองบนิ และคลมุตลอดเวลาเม่ือท่องเท่ียว 
สามารถสวมกางเกงขายาวได้แตไ่มค่วรเป็นกางเกงรัดรูปเน้นรูปร่างจนเกินไป 
3.สภุาพบรุุษ ใสช่ดุสภุาพสวมกางเกงขายาวเรียบร้อย ไมส่วมกางเกงขาสัน้หรือกางเกงสามสว่น 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศ ไป-กลบัเป็นหมูค่ณะ + คา่ภาษีสนามบนิ สายการบินเอมิเรตส์ 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ เส้นทางเตหะราน-ชีราช  
- คา่อาหารตามรายการ    
- คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ    
- คา่รถ-รับสง่และนําเท่ียวตามรายการ  
- คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการ  
- คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิหร่าน (ทําท่ีสถานทตูอิหร่านประจําประเทศไทย)  
- คา่ไกด์ท้องถ่ินภาษาองักฤษ 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
- คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่เคร่ืองด่ืมพิเศษ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม, คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  
- คา่สมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกิน 20 กก. 
- ทปิหัวหน้าทัวร์ไทย จ านวนขึน้กับความพงึพอใจของท่าน 
- ทปิไกด์ท้องถิ่น+ทปิคนขับรถ 40 USD/ ท่านตลอดทริป 
 
การจองและช าระเงนิ 
- กรุณาชําระมดัจํางวดแรก ทา่นละ 37,000 บาท  หลงัจากสง่หน้าพาสปอร์ต 
- ชําระคา่ทวัร์งวดท่ีสอง   ทา่นละ 8,500 บาท   ชว่งวนัท่ี 13 มีนาคม 2562   
- ชําระคา่ทวัร์งวดสดุท้าย     คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ชว่งวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 
หมายเหตุ : การทําวีซา่อิหร่าน ไมต้่องแสดงตวัท่ีสถานทตู 
 
การยกเลิก 
- แจ้งยกเลิกเกินกวา่ 45 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ยเฉพาะสว่นท่ีเกิดการจา่ยจริงไปแล้ว เชน่ ตัว๋เคร่ืองบนิ 
- แจ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย 25% 
- แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย 50% 
- แจ้งยกเลิกต่ํากวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ืองมาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิ สภาพดนิฟ้าอากาศ  ปัญหาการจราจร การล่าช้า หรือยกเลิกเท่ียวบนิ แตเ่ราจะแก้ไขให้ดีท่ีสดุ 
- สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่ 2,500  บาท โดยปริยาย (ไมคื่นทกุกรณี)   
- สงวนสิทธ์ิไมข่ายแก่บคุคลท่ีสงสยัวา่จะลกัลอบไปทํางานในตา่งประเทศ 
- ทา่นสามารถ นําบตัรเครดิต เชน่ VISA, MASTER ไปใช้ได้เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่เทา่นัน้ 
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เส้นทางท่องเที่ยว 
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โรงแรมที่พัก 
คืนท่ี 1-2 
Espinas Hotel, Tehran 5* 

 
คืนท่ี 3-4 
Zandiyeh Hotel, Shiraz 5* 

 
คืนท่ี 5- 6 
Kowsar Hotel, Isfahan 5* 

 
 


