วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – เตหะราน
20.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกประตูที่ 8 –

9 เคาน์เตอร์ S โดยสายการบินมาฮาร์ น แอร์ Mahan Air โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
22.35 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน

โดยสายการบินมาฮาร์ น แอร์ Mahan Air เที่ยวบินที่ W5050 (ใช้ เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง 30 นาที )

วันที่ 2 เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน – ชีราช
03.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอหิ ม่ามโคมัยนี Imam Khomeini International

Airport ทางใต้ ของกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (สุภาพสตรี กรุณาคลุมผมให้ เรี ยบร้ อยก่อนลงจากเครื่ อง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางเข้ าสูก่ รุงเตหะราน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม แวะให้ ทกุ ท่านได้ ล้างหน้ า ทากิจวัตรส่วนตัว หลังจากนันน
้ าทุกท่าน

เข้ า ชมพระราชวัง Sa’abad Complex พระราชวังที่มีบริเวณกว้ างขวางที่สดุ ในพระราชวังทังหลายในกรุ
้
ง
เตหะราน โดยมีบริเวณที่เป็ นอุทยานกว้ างประมาณ 987 ไร่ พระราชวัง Sa’dabad เดิมเป็ นที่ประทับฤดูร้อน
ของกษัตริย์ในราชวงศ์ Qajar และได้ ใช้ ตอ่ มาจนถึงราชวงศ์ Palehvi ภายในพระราชวังมีตาหนักมากมายแต่ที่
สาคัญมี 2 หลังคือ ตาหนักขาว
จากนันน
้ าท่านเยี่ยม ชม พระราชวังเนียวาราน (Naivaran Palace) พระราชวังจะเริ่มสร้ างในสมัยของราชวงศ์
Qajar แต่เป็ นพระราชวังแห่งสุดท้ ายของราชวงศ์ Pahlevi ก่อนถูกการปฎิวตั ิยดึ อานาจ ซึง่ คณะปฎิวตั ิถือว่า
พระราชวังแห่งนี ้คือสัญลักษณ์ของความฟุง้ เฟ้อของระบอบกษัตริย์อย่างชัดเจน ตัวพระราชวังมีสวนที่จดั แต่งไว้
อย่างเป็ นสัดส่วนสวยงาม ตัวอาคารได้ รับอิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมแบยุโรป มีข้าวของเครื่ องใช้ สว่ นพระองค์
รวมทังของพระโอรสและพระธิ
้
ดาจัดแสดงอยู่ ซึง่ ทังหมดเป็
้
นของช่างฝี มือชันยอดจากยุ
้
โรปทังสิ
้ ้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
จากนันน
้ าทุกท่าน เข้ าชม หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ (Milad Tower) ซึง่ เป็ นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคน
อิหร่านทังมวล
้
เนื่องจากหอคอยแห่งนี ้ออกแบบก่อสร้ างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทังหมด
้
เป็ นหอคอยที่สงู
เป็ นอันดับ 6 ของโลก ด้ วยระดับความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ท่านจะได้ ชมความ
งามของกรุงเตหะรานอย่างทัว่ ถึงจากหอคอยแห่งนี ้
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ เมืองชีราช (Shiraz)
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น

20.10 น. ออกเดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ สูเ่ มืองชีราช (Shiraz) โดยสายการบินมาฮานแอร์ W5
1087
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองชีราช
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ) ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่ 3 ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนาท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู (Pink Mosque) หรื อ Nasir ol Molk สุเหร่าสร้ างขึ ้นใน
สมัยราชวงศ์ Qajar ประมาณปี ค.ศ. 1876 – 1888 โดยคาสัง่ ของผู้ครองนคร Shiraz ในสมัยนันภายในประดั
้
บ
ประดาไปด้ วยกระเบื ้องโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็ นสีหลัก ซึง่ เป็ นเพียงมัสยิดแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่วา่ ท่าน
จะมองมาจากมุมใดของมัสยิดก็ตามท่านจะได้ เห็นสีของกระเบื ้องที่ตกแต่งภายในเป็ นสีชมพูสวยงามเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ แสงแดดยามเช้ าที่สาดแสงผ่านกระจกสีลงมากระทบพื ้นดูสวยงามเกินคาบรรยาย
จริงๆ
นาท่านออกเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ ซีโพลิส (Persepolis) ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดีต
สถานที่นี ้ได้ เป็ นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์ เซียในยุคของดาริอสุ มหาราช และได้ ขึ ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ให้ ท่านได้ ชมโบราณสถานที่สร้ างโดยกษัตริย์ดาริอสุ มหาราชก่อนคริศต
กาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอสุ ที่ 3 ซึง่ ได้ ถกู ก่อสร้ างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี
นครแห่งนี ้เป็ นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้ วยราชวังต่างๆ ห้ องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่
เก็บสิ่งของมีคา่ ต่างๆ ที่มีความสาคัญที่สดุ แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ ถกู กองทัพของอเล็กซานเดอร์ ม
หาราช บุกเข้ าทาลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ ให้ ชม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
จากนันไม่
้ ไกลนาท่านไปเที่ยวชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์
4 องค์ เนโครโพลิส( Necropolis) หรื อ Naqsh-e Rostam ให้ ท่านได้ ชมสถาปั ตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบน

ผาหินและที่สาคัญเป็ นสุสานของษัตริย์ดาริอสุ ที่1 และกษัตริย์องค์ตอ่ ๆมาอีก 3 พระองค์ซงึ่ เคยปกครองนคร
เปอร์ เซโพลิสมาก่อน นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม Naqsh-e-Rostamหรื อ สุสานสี่กษัตริย์ สถานที่แห่งนี ้
เป็ นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์ เซียและเคยประทับที่
พระราชวังแห่งนี ้มาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคาสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ที่วา่ หลังจาก
จบสิ ้นชีวิตจากความเป็ นมนุษย์บนโลกใบนี ้แล้ ว ชีวิตก็ยงั คงดาเนินต่อเพียงแต่ว่าจะต้ องไปสูอ่ ีกโลกหนึง่ หรื อใน
อีกมิตหิ นึง่ เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งต้ องสร้ างสุสานแห่งนี ้ขึ ้นมาให้ มีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวังที่
กษัตริย์เหล่านันเคยประทั
้
บมาก่อน โดยการสร้ างสุสานนันก็
้ ไม่ได้ สร้ างอย่างธรรมดาทัว่ ๆไป มีการสร้ างโดยการ
ขุดเจาะเข้ าไปเป็ นห้ องขนาดใหญ่บนหน้ าผาหิน ซึง่ อยูส่ งู จากพื ้นดินประมาณ 20 เมตร และได้ มีการแกะสลัก
หินส่วนหน้ าให้ มีความสวยงามอีกด้ วย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง อิสฟาฮาน (ISFAHAN) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง (482 กม.) ตังอยู
้ ห่ ่าง
จากกรุงเตหะรานทางทิศใต้ ราว 340 กม. มีประชากร 1,583,609 คน เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของอิหร่าน
รองจากเตหะรานและมัชฮัด
นาท่านชม สะพานยามค่า OLD BRIDGE ZAYANDEROOD หรื อ สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) เป็ น
สะพานเก่าแก่ที่สวยงามที่สดุ ในเมืองอิสฟาฮาน อูอ่ ารยธรรมยุคโบราณ ของประเทศอิหร่าน ทอดข้ ามแม่น ้า
แม่น ้าซอยันเดห์โรด์ (Zayandeh-Rud) สร้ างมาตังแต่
้ สมัยจักรวรรดิตีมรู ์ ในศตวรรษที่ 15 ก่อนที่ในศตวรรศที่
17 ราวปี ค.ศ. 1650 กษัตริย์ชาวเปอร์ เซีย "ชาห์ อับบัสที่ 2" แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด (Safavid Dynasty) ได้ สร้ าง
สะพานใหม่ทบั รากฐานสะพานเก่า ในรูปแบบสถาปั ยกรรมแบบสะพานโค้ งโรมัน (Roman Arch bridge)มี
จารึกไว้ ที่สะพานด้ วยว่า มีการซ่อมในปี ค.ศ. 1873 ทาให้ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ฮิสฟาฮาน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองอิสฟาฮาน อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์ เซียแห่งยุคที่มีความรุ่งเรื องสูงสุดอีกครัง้ หนึง่ ในศตวรรษ
ที่ 17-18 มีความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นภายใต้ การปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ซึง่ เป็ นชาวเปอร์ เซียแท้ และเมือง
หลวงอิสฟาฮานก็กลายเป็ นทังเมื
้ องศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการค้ า จนได้ รับฉายา
ว่า Esfahan is half of the world หมายถึงไม่วา่ ใครจะต้ องการสินค้ าอะไรก็ตาม ก็ต้องไปหาซื ้อกันที่เมืองอิสฟา
ฮาน ยิ่งไปกว่านันยั
้ งเป็ นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์ เซียได้ เชื่อมสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักรต่างๆ รวมทังสยาม
้
ซึง่ จะตรงกับยุคสมัยของกรุงศรี อยุธยาอีกด้ วย
นาท่านเยี่ยมชม จัตรุ ัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-e-Jahan ซึง่ มีพื ้นที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ นับว่าเป็ น จัตรุ ัสที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของโลก รองจากจัตรุ ัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้ าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื ้อ
ที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตรุ ัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า
ในอดีตเป็ นสนามแข่งโปโล หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตรุ ัสอิหม่าม Imam Square อัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่
ผนวกรวมทังแนวความคิ
้
ด ปรัชญา และสถาปั ตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ ในที่เดียวกัน นาท่านเข้ าชม มัสยิด
อิหม่าม Imam Mosque ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย
มียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร
เข้ าชม มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ หรื อ Sheikh Lotfollah Mosque ซึง่ สร้ างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึง่
จะใช้ เป็ นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านัน้ โดยเฉพาะตัวโดม ซึง่ ถือได้ วา่ งดงามที่สดุ ในประเทศจากนัน้
เดินอีกไม่ไกล นาทุกท่านชม Imam Mosque สุเหร่าอันใหญ่โตสวยงามสร้ างในสมัย Shah Abbas ที่ 1 ราชวงศ์
Safavid โดยสถาปนิกชาวเปอร์ เซีย Imam Mosque เป็ นตั
วอย่างของสถาปั ตยกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงความรุ่งเรื่ องของศาสนาอิสลามที่มีผลต่อการสร้ างบ้ านแปงเมือง
อย่างชัดเจน ตัวสุเหร่าใหญ่โตหรูหราโอ่อา่ ประดับประดาด้ วยกระเบื ้องอย่างสวยงาม จนได้ รับการรับรองจาก
UNESCO ให้ เป็ น World Heritage คูก่ บั จัตรุ ัส Naqsh-e Jahan

จากนันน
้ าท่านเข้ าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึง่ ถูกสร้ างขึ ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาส
ที่ 1 โยมีการสร้ างเพิ่มเติมจนมีทงหมด
ั้
6 ชัน้ ซึง่ ได้ ถกู ตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝี มือชัน้
ยอด จิตรกรชันครู
้ ในสมัยนัน้ พระราชวังแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่ประทับและรับรองแขกบ้ านแขกเมือง พร้ อม
กันนนี ้ชันบนสุ
้
ดยังได้ ตกแต่งเป็ นห้ องสาหรับฟั งเพลงและเล่นดนตรี จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ของกินของ
ฝากมากมายที่บริเวณรอบๆจัตรุ ัส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านเข้ าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน ChehelSotun Palace หรื อ วัง 40 เสา ซึง่ ความเป็ นจริงแล้ วมีเสาเพียง
20 เสาเท่านัน้ แต่เมื่อมองผ่านเข้ ามาทางสระน ้าหน้ าพระราชวังจะเป็ นเงาในน ้าอีก 20 ต้ น พระราชวังแห่งนี ้ถูก
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์บาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุม่ ดอกไม้ ชชู ่อสวยงามในฤดู
ใบไม้ ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็ นพวงระย้ าส่งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ
พระราชวังแห่งนี ้สร้ างในสมัย Shas Abbas ที่ 2 แต่ได้ มีการออกแบบมาตังแต่
้ สมัย Shah Abba s ที่ 1 ด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นที่พกั ผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนาม ต่อมาใช้ เป็ นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรื อแขก
เมือง ในพระราชวังแห่งนี ้มีสระน ้าขนาดใหญ่อยูด่ ้ านหน้ า มีความยาว 100 เมตร และ
กว้ าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้ าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั น้ ชมภาพวาดสีน ้ามันขนาดใหญ่ที่อยู่
ภายใต้ ตาหนัก บอกเล่าเรื่ องราวราชสานักและประวัติศาสตร์ การทาสงคราม
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสูเ่ ขต New Julfa ซึง่ เป็ นเขตที่ชาวอาร์ เมเนียอพยพมาตังรกรากที
้
่เปอร์ เซียแห่งนี ้
ตังแต่
้ สมัยสงครามออตโตมัน ในปี ค.ศ. 1603-1618 โดยได้ นาเอาคริสต์ศาสนาซึง่ เป็ นศาสนาที่ชาวอาร์ เมเนียน
มาด้ วย นาทุกท่านชม Vank Cathedral ภายในมีภาพวาดผนังสีสนั สวยงามแทบจะทุกตารางนิ ้ว ให้ ทกุ ท่านได้
ชื่นชมและสวดมนต์ขอพร จากนันเดิ
้ นไม่ไกลกัน นาทุกท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ Vank Cathedral ที่จดั แสดงถึง
การนาเข้ าเครื่องพิมพ์มาเป็ นครัง้ แรก ภายในมีการจัดแสดงหนังสือ คัมภีร์ไบเบิลต่างๆ รวมไปถึงภาพวาด และ
พรมทอลวดลายที่หายากยิง่ ต่าง
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KOWSAR HOTEL (ISFAHAN) ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 อิสฟาฮาน – อับยาเน่ ห์ – คาชาน – เตหะราน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านอับยาเน่ห์ Abyaneh Village หมูบ่ ้ านโบราณที่อยูบ่ นเทือกเขาซาร์ โกรส ซึง่ ใกล้ กบั
บริเวณที่เรี ยกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสูงถึง 3,899 เมตร (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) หมูบ่ ้ านนี ้เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทังชาวอิ
้
หร่านและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก
เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบเดิมๆ ใช้ ภาษาปาเธียน เป็ นภาษาพูดในหมูบ่ ้ าน
ผู้หญิงจะใช้ ผ้าคลุมศีรษะเป็ นลวดลายดอกไม้ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สาคัญคือ บ้ านทุกหลังจะถูกฉาบด้ วย
ดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้ านเรา) ผสมกับเศษของต้ นมอลท์ (พืชที่ใช้ หมักเบียร์ ) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง
ล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาสูง ให้ ท่านได้ พกั ผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองคาชาน(Kashan) มีชื่อเสียงด้ านการทาเครื่ องปัน้ ดินเผา กระเบื ้องเคลือบ และการทอผ้ า
ทอพรม ต่อมาในยุคของราชวงศ์ Safavid ปกครองเมืองคาชานก็ได้ มีความเจริญรุ่งเรื องมากยิ่งขึ ้นในฐานะเมือง
ศูนย์กลางทางการค้ า และเป็ นที่เป็ นประตูสเู่ มืองต่าง ๆ ในพื ้นที่ทะเลทรายทางด้ านตะวันออก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านชม คฤหาสน์เศรษฐี Tabantabaee Ancient House สร้ างมาตังแต่
้ ยคุ ที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรื องบน
เส้ นทางการค้ าในอดีต สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์ เซีย เป็ นยุคที่มีการค้ ารุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด และ
เมืองคาชานก็เป็ นหนึง่ ในเมืองศูนย์กลางทางการค้ าแห่งยุคที่มีความสาคัญอีกเมืองหนึง่ มีพอ่ ค้ าวาณิชย์ที่เป็ น
มหาเศรษฐี มากมาย คฤหาสน์เศรษฐี หลังนี ้ก็เป็ นหนึง่ ในอีกหลายหลังที่เป็ นมรดกตกทอดมาสูค่ นในยุคปั จจุบนั
ให้ เราได้ เห็นและย้ อนราลึกถึงในช่วงที่เมืองคาชานเจริญรุ่งเรื อง
นาท่านชม โบรูเจอร์ ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) คฤหาสน์หลังนี ้ได้ ถกู สร้ างขึ ้นโดยพ่อค้ าที่มีชื่อเสียง
ของเมืองคาชาน ชื่อว่า ฮัจ เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าได้ ทาการส่งสินค้ าออกไปยังเมืองบรูเจอร์ ดี บ้ าน
หลังนี ้ได้ ถกู สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1875 ใช้ เวลาในการก่อสร้ างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปด้ วยสนามหญ้ าที่

ถูกตกแต่งด้ วยต้ นไม้ และตัวบ้ านมีลกั ษณะเป็ นช่องลมเพื่อให้ อากาศได้ ถ่ายเท และหมุนเวียนอีกทังยั
้ งทาการ
ตกแต่งลวดลายฝาผนังด้ วยการแกะสลักปูนปั น้ และทาสีให้ มีความสวยงามตามแบบลักษณะของอิหร่าน
ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง (284 กม.)
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN) ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่ 6 เตหะราน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดประจาเมืองเตหะราน (Tehran Grand Bazaar) เป็ นตลาดขนาดใหญ่แห่งนี ้บรรยากาศ
คล้ ายๆ สาเพ็งผสมจตุจกั ร มีของแถบทุกชนิดให้ เลือกซื ้อ
นาท่านเที่ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)ซึง่ ในช่วงเวลาหนึง่ หลังการปฏิวตั ิโดยอิหม่ามโคมัยนี
พระราชวังแห่งนี ้ก็ตกอยูใ่ นสภาพย่าแย่ ถูกปล่อยทิ ้งร้ างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังอื่นๆเพิง่ จะมีการ
บูรณะเมื่อเริ่มเปิ ดประเทศอีกครัง้ หนึง่ ราวๆ 5 ปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตามวังแห่งนี ้ก็ยงั คงความงดงามในการ
ตกแต่งภายในด้ วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรที่สดุ อลังการ และการตกแต่งภายนอกด้ วยกระเบื ้องเคลือบที่
มีสีสนั และลวดลายโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุค Qajar ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นมาทุกตารางนิ ้วของ
พระราชวังแห่งนี ้ก็ด้วยพระปรี ชาของกษัตริย์องค์หนึง่ ของราชวงศ์ Qajar คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 18481896) โปรดให้ สร้ างและตกแต่งขึ ้นตามแบบยุโรปที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้ านัน้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum) ซึง่ ตังอยู
้ ก่ ลางกรุงเตหะรานเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ได้ ถกู เก็บสะสมพรม
จากที่ตา่ ง ๆ ในอิหร่านที่นามารวมกันไว้ ที่นี่ ซึง่ มีทงพรมผื
ั้
นเล็ก และใหญ่สดุ ต่าง ๆ กันไป และที่น่าตื่นตาตืน่ ใจ
มากที่สดุ ก็คือ ลวดลายที่เลียนแบบพรมผืนแรกของโลก ที่ขดุ ค้ นพบโดยนักโบราณคดีชาวรัสเซียที่เมืองพาซิลกิ
(Pazyryk) ซึง่ พรมนี ้ได้ ใช้ ห่อศพอยู่ และต่อมาจึงได้ ตงชื
ั ้ ่อว่า พรมพาซิลกิ จากการตรวจสอบอายุโดยใช้ รังสี

พบว่าพรมผืนนี ้มีอายุเก่าแก่มากว่า 2,000 ปี มาแล้ ว และเป็ นการถักทอจากลวดลายของชาวเปอร์ เซีย จาก
หลักฐานดังกล่าวได้ บง่ บอกให้ เห็นว่ามีการทอพรมในอิหร่านไม่ตา่ กว่า 2,500 ปี
วันที่ 7 เตหะราน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนาท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่ องเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานที่แห่งนี ้ถูกดูแลรักษา
และมีการบริหารงานอย่างเข้ มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้ วยเครื่ องเงิน ทอง และ
เครื่ องประดับอัญมณีเพลรพลอย ไข่มกุ อันล ้าค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึง่ มีของที่สาคัญต่าง ๆ
ทังสิ
้ ้น ชม เพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก มีน ้าหนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกที่ประดับด้ วยอัญมณีห้าหมื่นกว่า
ชิ ้น ซึง่ มีน ้าหนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ที่เคยนัง่ ครองราชย์ ซึง่ ประดับด้ วยเพชรนิล
จินดามากกว่า 26,000 ชิ ้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่าน เดินทางสูต่ ลาด LOCAL MARKET ซื ้อของฝาก ที่มีชื่อเสียงของเมือง อาทิเช่น ถัว่ พิตาชิโอ เม็ดวอลนัท
อินทผาลัม
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทาง สูส่ นามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
เย็น

บริการอาหารว่าง ณ ร้ านอาหาร

22.10 น.

เหินฟ้า สูส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮาร์ น แอร์ Mahan Air

เที่ยวบินที่ W5051
วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
07.25 น.

ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

