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          ครั้งหนึ่งในอดีต ในยุคของอเล็กซานเดอร์มหาราช แห่งมาซิโดเนีย เมื่อประมาณศตวรรษท่ี 4 

ก่อนคริสตกาลและก่อนหน้านั้น มหาอ านาจอีกชาติหนึ่งของเอเชียท่ีมีอ านาจขึ้นมาเทียบเท่ากับ 

บรรดานครรัฐของกรีก ก็คือ อาณาจักรเปอร์เช่ียนอาณาจักรเปอร์เช่ียนรุ่งเรืองมานานหลายยุค  

ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ อะเคเมเนียน ท่ีมีบุคคลส าคัญๆ เช่นพระเจ้าไซรัสมหาราช  พระเจ้าแคมไบซิส ท่ี 2  

และก็มาถึงพระเจ้าดาริอุส ท่ี 1ซึ่งเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของอาณาจักรเปอร์เช่ียน 

ด้วยการยกทัพบุกกรีซปี 334 ก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราชน ากองทัพมาซิโดเนีย  

บุกตะลุยเข้าไปจนถึงเปอร์เชียกษัตริย์ดาริอุสแห่งเปอร์เชียต้องหนีกระเจิดกระเจิง 

และถูกสังหารในท่ีสุดเป็นการจบส้ินของราชวงศ์อะเคเมเนียนลงหลังจากนั้นก็มาถึงราชวงศ์เซลิวสิดส์  

ซึ่งเป็นอดีตนายพลคนส าคัญของอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็มาถึงราชวงศ์พาร์เธียน  ซาสซาเนียน   

ก่อนจะมาถึงยุคอิสลามในท่ีสุด ประวัติศาสตร์อันยาวนาน  และการผสมผสานแห่งอารยธรรมหลายช้ัน   

ท าให้อาณาจักรเปอร์เช่ียนซึ่งก็คือประเทศอิหร่านในปัจจุบันนี้  มีความน่าสนใจมาก  ยังไม่นับรวมความ

สวยงามของทัศนียภาพ และส่ิงก่อสร้างยุคหลัง ซึ่งจะท าให้ภาพของอิหร่านในจินตนาการของท่านเปล่ียนไป 

บริษัท Tourlines มีความภูมิใจขอน าท่านเดินทางย้อนอดีตของอาณาจักรท่ีเคยยิ่งใหญ่ในอดีตท่ีมีช่ือว่า 

อาณาจักรเปอร์เช่ียน ในแบบฉบับของ “ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม” 
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วันท่ี 1   กรุงเทพ 
16.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ 

สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์  ROW Q  
19.35 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี QR 833 สู่ โดฮา (DOHA) ประเทศการ์ต้า  

(ใช้เวลาบนิประมาณ 7 ชั่วโมง  50  นาที) 
23.25 น. ถึงสนามบินโดฮา รอเปล่ียนเครื่องบิน     

วันท่ี 2  โดฮา - ชีราซ  
01.50 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี QR476  สู่ เมืองชีราซ (SHIRAZ) อดีตเมืองหลวงเก่าของหลายราชวงศ์  

ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดซาร์ส (FARS) เป็นเมืองต้นก าเนิดและอาณาจักรท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ชาวเปอร์เซียโบราณ   

 
 
 
 
 
 
03.35 น. ถึงซีราซ  น าเข้าที่พัก โรงแรม ZANDIYEH  
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านชม  สุเหร่า นาสิร์ อัล มุลค์ (NASIR AL-MOLK 

MOSQUE)  ซึ่งเป็นสุเหร่าท่ีสร้างในปี ค.ศ. 1876  ตรงกับ
สมัยของราชวงศ์ คาจา (QAJAR DYNASTY) เพื่อให้คน
ช้ันสูงในสังคมไว้ใช้งานเท่านั้น  เป็นสุเหร่าท่ีออกมาแบบได้
สวยงาม  ท่ีเด่นท่ีสุดเห็นจะเป็นการใช้กระจกสีมาช่วยใน
การประดับประดาท่ีผนังก าแพง  ยามท่ีแสงอาทิตย์สาดส่อง
เข้ามาในสุเหร่า  แสงจะส่องผ่านกระจกสีเหล่านี้มีแสงสี
มากมายหลายชนิดสวยงามมาก  หากชมท่ีไหนไม่ได้อีกแล้ว   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมสุสานกวีฮาเฟซ (HAFEZ  POET  TOMB)   

นักประพันธ์ท่ีมีช่ือเสียงชาวอิหร่าน  มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 
ค.ศ.1324-1391   
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ชม ป้อมการิมข่าน (KARIM KHAN CITADEL) สร้างโดยการิม ข่านผู้ก่อตั้งราชวงศ์แซนด์ (ZAND 
DYNASTY)  เพื่อใช้เป็นท่ีพักอาศัยและศูนย์กลางการบริหารงานในเมือง  โดยมีก าแพงล้อมรอบท้ังส่ี
ด้าน  มีลักษณะคล้ายป้อมปราการบนพื้นท่ี 12,800 ตารางเมตร  ภายในประดับตกแต่งด้วยต้นไม้
นานาชนิดก่อให้เกิดความร่มรื่นงดงาม  จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการชมสินค้าในตลาดพื้นเมือง
วากีลบาซาร์  (VAKIL BAZAAR) ซึ่งจะมีร้านค้าต้ังอยู่ระหว่างทางเดินท้ัง 2 ด้าน  บริเวณภายใน
จะถูกออกแบบอย่างงดงามตามแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย  ทางเดินท่ีต่อเนื่องกันและ
ผสมกับความสูงของเพดานจะท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  นอกจากนั้นแสงสว่างยังส่องเข้ามาได้
ง่าย  ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่าง ๆ มากมาย  และสินค้าของท่ีระลึก  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า 

 น าเข้าที่พัก โรงแรม ZANDIYEH  

วันท่ี 3    ชีราซ - เปอร์เซโปลิส – อีสฟาฮาน 
 
เช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณ 

เปอร์เซโปลิส  (PARSEPOLIS)  
ท่ีสร้างโดยพระเจ้าดาริอุส มหาราช  
(DARIUS I) เมื่อประมาณ 500 ปีก่อน
คริสตกาลและถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อ
เติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี  ต่อมา
ในปี 331 ก่อนคริสตกาลเปอร์เซโปลิส ถูกท าลายลงโดยกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช 
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมาซิโดเนีย  ปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก   
 
 
 
 
 
 
จากนั้นชมสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานท่ีฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์  
ท่ี เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ชมสถาปัตยกรรมท่ีเด่นในการแกะสลักบนผาหิน และท่ีส าคัญเป็น
สุสานของกษัตริย์ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพ
ลิสมาก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
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บ่าย เดินทางสู่เมืองอีสฟาฮาน (ISFAHAN) อดีตเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์ ศอฟาวียะฮ์ในตอนต้นของ
ศตวรรษท่ี 17  ในสมัยดังกล่าวอีสฟาฮานมีความมั่งค่ังและเจริญสูงสุดในเกือบจะทุกด้าน  ไม่ว่าจะ
เป็นด้านหัตถกรรม  อุตสาหกรรม  การค้า  และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของอาณาจักรเปอร์เซีย   

 
 
 
 
 
 
 
 

น าเข้าที่พักโรงแรม KOWSAR  (พัก 3 คืน) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าภายในโรงแรมที่พัก 

วันท่ี 4     อีสฟาฮาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
 น าท่านชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ ในเมืองอีสฟาฮาน  หรือท่ีเรารู้จักกันในนามของ ฟลอเรนซ์ตะวันออก  

ชมพระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์ (HASHT BEHESHT PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1660  ในสมัยของ
กษัตริย์ชาห์สุไลมาน  ห้องต่างๆ ได้ถูกตกแต่งอย่างงดงามด้วยลวดลายการแกะสลักบนปูนปาสเตอร์  
ต่อมาในสมัยของราชวงศ์กอจาร์ ฟาทห์ อาลี ชาห์ ได้ใช้เป็นท่ีพักของนางสนมท่ีโปรดปรานมากท่ีสุด 
8 คน  จนได้ช่ือว่า พระราชวังแห่งสวรรค์ช้ันแปด (EIGHT PARADISES PALACE) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าชม สุเหร่า จาเมห์  แห่ง อีสฟาฮาน  (JAME MOSQUE)  สุเหร่าแห่งนี้ถือว่าเป็นสุเหร่าท่ียิ่งใหญ่

มากของเมืองอีสฟาฮาน  ผ่านการสร้าง  ต่อเติม และเสริมแต่งหลายยุคหลายสมัยมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 
771 จนถึงปัจจุบัน  องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2012   
ชมหอคอยนกพิราบ (PIGEON TOWER) ท่ีมีอายุมากกว่า 200 ปี
มาแล้ว  ภายในแบ่งเป็นช่องเล็กๆ ขนาดพอดีตัวนก  มีท้ังหมด 
1000 ช่อง  หอคอยนี้มีไว้เพื่ออะไร ?  ต้องลองไปฟังกัน... 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าภายในโรงแรม 
 พักโรงแรม KOWSAR   
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วันท่ี 5     อิสฟาฮาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอีสฟาฮานต่อ  ชมจัตุรัสอิหม่าม หรือ จัตุรัสนัคชิญะฮาน  

(NAGHSH-E-JAHAN SQUARE) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเมืองท่ีงดงามด้วยสถาปัตยกรรมช้ินเอก   
ในอดีตใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันโปโล  ล้อมรอบด้วยอาคาร 2 ช้ันท่ีปัจจุบันกลายเป็นร้านค้ามากมาย   
ชม สะพานคาจู  (THE  KHAJU  BRIDGE)   
สร้างในศตวรรษ   ท่ี 17  โดยชาห์อับบาสท่ี 1  เป็น
สะพานสองช้ันขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ าซายานเดห์รูด 
(ZAYANDEH-ROOD) ตรงกลางสะพานเป็นพลับพลาท่ี
ประทับ ช้ันล่างท าเป็นขั้นๆ  ส าหรับให้ประชาชนมานั่ง
พักผ่อน   
ชม โบสถ์แวงค์   (VANK  CATHEDRAL  CHURCH) 
ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์อาร์เมเนียน (ARMENIAN)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655  เป็นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะเปอร์เซียและยุโรป  ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย ชม พระราชวังเสา 40 ต้นหรือพระราชวังซีเฮล โซตูน (CHEHEL-SOTUN (40 COLUMN) 

PALACE) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น  แต่เงาสะท้อนในสระน้ าหน้า   
พระราชวังท าให้ชาวเปอร์เซียนับได้ 40 ต้น  อีกท้ังเลข 40 เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและการ
ยกย่อง  สร้างในสมัยพระเจ้าชาห์ อับบาสท่ี 2 ราวกลางศตวรรษท่ี 17  ปัจจุบัน ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
ภาพสีน้ า  สีน้ ามัน และเครื่องเซรามิค  สุเหร่าอิหม่าม  (IMAM  MOSQUE)  สร้างในปี ค.ศ.1612  
โดยชาห์ อัมบาส  งดงามด้วยศิลปะแบบเฉพาะของชาวเปอร์เซีย  ประดับตกแต่งด้วยโมเสกสีฟ้าสลับ
เหลืองงดงามยิ่ง   
ชม สุเหร่า ชีค ลอทฟอลลาห์ (SHEIKH  LOTFOLLAH  MOSQUE)   
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พระราชวังอาลี คาปู (ALI  GHAPOU  PALACE)  พระราชวัง 6 ช้ัน  ท่ีประทับส่วน 
พระองค์ของกษัตริย์ชาฮ์อับบาส  ด้านในเป็นพลับพลาท่ีประทับส าหรับชมกีฬา  หรือเทศกาลต่างๆ  
เคยใช้เป็นท่ีต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ  และใช้เป็นเรือนรับรองของรัฐบาล  แต่ละช้ัน
ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมช้ันครูของอีสฟาฮาน   
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือของฝากทางบ้านตามอัธยาศัยในบริเวณ
ตลาดพื้นเมืองของอีสฟาฮาน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าภายในโรงแรม 
 พักโรงแรม KOWSAR   

วันท่ี 6   อีสฟาฮาน – เตหะราน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทางกลับเตหะราน  ระหว่างทางแวะชม หมู่บ้านอับบียาเนห์ 
(ABYANEH) หมู่บ้านโบราณท่ี ต้ังอยู่ในหุบเขาตอนกลางของเมือง
คาซาน  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการก่อสร้าง  
ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบด้ังเดิม  โดยหญิงสาวจะใช้ผ้าคลุม
ศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและใช้ภาษา
ปาเธียนเป็นภาษาพูดกันในหมู่บ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคาซาน (KASHAN)  โอเอซีสขนาดใหญ่ท่ีอุดมสมบูรณ์และมี ช่ือเสียงในด้าน

ผลิตภัณฑ์เซรามิค  โรงงานทอผ้าไหม  และน้ า  น าท่านชมความอุดม
สมบูรณ์ของพรรณไม้นานาชนิดใน สวนฟิน (FIN GARDEN) ซึ่งใน
อดีตเป็นสวนของกษัตริย์บักหเอชาห์ท่ีทรงสร้างขึ้น  ชมสวนกุหลาบ
อันตระการตา  ท่ีปลูกไว้เพื่อน ามากล่ันเป็นน้ าหอมส าหรับส่งออก  
จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเตหะราน 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า 

 หลังจากนั้นน าเข้าที่พักโรงแรม ESPINAS (พัก 2 คืน) 

วันท่ี 7  เตหะราน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
 น าชมกรุงเตหะราน  เมืองหลวงท่ีต้ังอยู่บนท่ีราบสูงประมาณ 1,100 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  

ภายในเมืองจะมีน้ าจากภูเขาไหลเป็นล าธารสายเล็ก ๆ และยังใช้ส าหรับเป็นน้ าหล่อเล้ียงต้นไม้ให้
ความร่มรื่นสองข้างทางอีกด้วย  

 ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATIONAL  MUSEUM)  
 แหล่งรวบรวมงานโบราณคดีท่ีขุดค้นได้จากท่ัวประเทศ  และแสดงถึงวิวัฒนาการก่อนและหลังการ
เข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนเปอร์เซีย   

 ชมพระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE)  หรือพระราชวังสวนกุหลาบ   
 ในอดีตเคยเป็พระราชวังเก่าของอิหร่านสร้างในสมัยราชวงศ์ ซาฟาวิด  เมื่อคริสต์ศตวรรษท่ี 16  ด้วย
สถาปัตยกรรมโบราณ ต่อมาในสมัยกษัตริย์นัสเซอร์ อัลดิน ชาห์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้าย  ได้
สร้างอาคารแบบตะวันตกเพิ่มขึ้น  พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามมากจนองค์การยูเนสโกประกาศให้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007   

 

     
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติ  (THE  NATIONAL  JEWELS  MUSEUM)  สถานท่ีเก็บรวบรวม

เพชรและอัญมณีต่างๆ ของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ในอดีต เช่น เพชรแสงสว่างแห่ง  ท้องทะเล 
(SEA OF LIGHT)  เพชรสีชมพูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (182 กะรัต)  มงกุฎท่ีใช้ในพระราชพิธี
ราชาภิเษก  ลูกโลกท่ีประดับด้วยเพชรและอัญมณีต่าง ๆ ซึ่งมีน้ าหนักกว่า 80 ปอนด์  บัลลังก์ยูงทอง
ซึ่งประดับด้วยเพชรกว่า 26,000 ช้ิน   
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า  
. หลังจากนั้นน าเข้าที่พัก โรงแรม ESPINAS  

วันท่ี 8     เตหะราน – กรุงเทพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม  

 ชมพระราชวังเนียวาราน (NIAVARAN PALACE) ทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน สร้างใน  สมัย
ราชวงศ์ปาเลห์วี  ภายในตกแต่งแบบยุโรป  ใช้ส าหรับเป็นท่ีประทับในฤดูร้อน  ต่อมาภายหลังการ
ปฏิวัติได้เปล่ียนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ 
ผ่านชม หอคอยมิลาด (MILAD TOWER)  ศูนย์กลางโทรคมนาคมต่างๆ  ภายในมีท้ังศูนย์อาหาร  
ร้านค้าต่างๆ มากมาย  จากการจัดอันดับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกเมื่อปี 2013  หอคอยมิลาดมีความ
สูง 435 เมตร  นับว่างสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์พรม (CARPET  MUSEUM) หัตถกรรมพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอิหร่าน  คือ

พรมเปอร์เซีย  เป็นงานท่ีผลิตขึ้นโดยใช้ฝีมือและความช านาญเป็นพิเศษในการนั่งมัดปมทีละปมจน
กลายมาเป็นช้ินงานท่ีงดงาม  ส่วนใหญ่ของพรมจะย้อมสีท่ีได้จากธรรมชาติ  งดงามด้วยลวดลาย
ต่างๆ ไม่ซ้ าแบบกัน   

17.00 น. เดินทางสู่สนามบินอิหม่ามโคไมนี 
22.50 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี QR 499  ออกจากสนามบิน อิหม่ามโคไมนี (IMAM  KHOMEINI)   

กรุงเตหะราน  

วันท่ี 9   กรุงเทพ 

00.30 น. ถึงสนามบินโดฮา  รอเปล่ียนเครื่องบิน   
02.15 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน QR 980 กลับกรุงเทพมหานคร   

(ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที) 
12.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
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