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รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 1 พ.ค.63 

กรุงเทพฯ - เตหะราน 
- - - 

20.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ช ัน้ 4  บริเวณดา้นหน้าเคานเ์ตอรเ์ชค็อิน S (Row 
S)ใกลป้ระตูหมายเลข 9 สายการบินมาฮานแอร(์Mahan Air) พบจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอํานวย
ความสะดวกในการติดป้ายชือ่ท่ีกระเป๋าใหก้บัท่านกอ่นท่ีจะเชค็อินและโหลดกระเป๋า 

22.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์ เที่ยวบิน 
W5-050 

วนัที่-2 2 พ.ค.63 
เตหะราน-พระราชวงัโกเลสตาน-พิพิธภณัฑอ์ญัมณี-ชรีาช 

B L D 

03.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมยันี ซึง่อยู่ทางใตข้องกรงุเตหะรานลงไปประมาณ  60 ก.ม  
(สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมใหเ้รียบรอ้ยก่อนลงจากเคร่ือง) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองโดยไม่ตอ้งกรอก
เอกสารใดๆ เจา้หนา้ท่ีจะดเูพียงหนา้พาสปอรต์และวีซา่เท่าน้ัน เม่ือผ่านข ัน้ตอนตา่งๆ เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเขา้
สูที่่พกั Novotel Airport Hotel ในบริเวณท่าอากาศยานอิหม่ามโคมยันี     

08.30 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หน้าที่ของโรงแรม  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
10.30 น. นําท่าน เดินทางเขา้สู่ใจกลางกรุงเตหะราน เพ่ือเท่ียวชม พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan  Palace) 

ซึง่ในชว่งเวลาหน่ึงหลงัการปฏิวติัโดยอิหม่ามโคมยันี  พระราชวงัแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพยํ่าแย่ ถูกปล่อยทิง้รา้ง
อย่างน่าอปัยศอดสูเชน่เดียวกบัวงัแห่งอื่นๆ  เพ่ิงจะมีการบูรณะเม่ือเริ่มเปิดประเทศอีกครัง้หน่ึงราวๆ หา้ปีท่ีผ่าน
มาน่ีเอง  อย่างไรก็ตามวงัแห่งนี้ก็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตดัเหลี่ยมแบบเพชรท่ีสุด
อลงัการ และการตกแต่งภายนอกดว้ยกระเบือ้งเคลือบท่ีมีสีสนัและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของ



 

 

ศิลปะยุคกอญรัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้มาไดใ้นทุกตารางนิ้ว
ของพระราชวงัแห่งนี้ก็ดว้ยพระปรีชาของกษตัริยอ์งค ์
หน่ึงของราชวงศก์อญรัคือ Nasser Al-Din Shah 
(1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแต่งขึน้ตามแบบ
ยโุรปท่ีท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหนา้น้ัน ปัจจุบนั
ไดป้ระกาศขึน้ทะเบียนมรดกโลกเรียบรอ้ยแลว้ 

13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันนําท่านเขา้ชมอคัรสถานซึง่ทุกคนท่ีมาเยือน
อิหร่านตอ้งไม่พลาดชม น่ันก็คือ กรุอภิมหาสมบติั
แห่ ง ช า ติ อิ ห ร่ าน ที่  พิ พิ ธ ภ ัณฑ ์อ ัญม ณี 
(Jewelry Museum) ซึง่อญัมณีจากทุกยุคทุกสมยั
ของกษัตริยท์ุกราชวงศท่ี์เคยปกครองอาณาจักร
เปอรเ์ซยีในอดีตจํานวนมากมายน้ัน ลว้นถูกเก็บไวใ้น
สถานท่ีแห่งนี้จนเรียกไดว้่าเป็นกรุอภิมหาสมบติัท่ีมี
จํานวนมากมายและมโหฬารท่ีสุดในโลก จากนั้น
เดินทางสู่สนามบิน Mehrabad Airport  ซึง่เป็นสนามบินภายในประเทศท่ีจะเดินทางต่อไปยงัเมืองชรีาซ 
ซึง่เป็นอดีตเมืองหลวงปลายศตวรรษท่ี 18 และเป็นหวัเมืองใหญ่ทางตอนใตข้องประเทศอิหรา่น 

18.00 น.  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในสนามบิน Mehrabad  
20.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชรีาซโดยสายการบินมาฮานแอร ์  เที่ยวบิน W5-1087 
21.30 น. เท่ียวบิน W5-1087 นําท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชรีาซและเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

โรงแรมพกัที่  ZANDIYEH HOTEL  หรือ HOMA  HOTEL  ระดบั 5 ดาวในเมืองชรีาช   
 

วนัที่-3 3 พ.ค.63 
มสัยิดสีชมพู-คฤหาสนโ์บราณ-ป้อมการิมขา่น-วาคิลบาซาร ์

B L D 

07.00 น. บริการปลุกทางโทรศพัทโ์ดยเจา้หน้าที่ของโรงแรม 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
09.00 น. นําท่านชม มสัยิดสีชมพู (Nasir-Ol Molk) ซึง่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามแปลกตามาก เพราะประดบัไปดว้ย

กระเบือ้งโทนสีแดง-ชมพู-เหลือง เป็นสีหลกั ไม่วา่ท่านจะมองจากมุมไหนของมสัยิดแห่งนี้ก็ดสูวยงาม ออ่นหวาน  
ซึง่ไม่เหมือนมสัยิดแห่งใดเลย ความสวยขนาดท่ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็นภาพปกหนังสือ ตอนยอ้นรอย อารยนั ของ
นักเขยีน นาม เชนทร ์ ชนะการณ ์ มาแลว้ จากน้ันนําท่านเท่ียวชม คฤหาสนโ์บราณ (Naranjestan-e 



 

 

Ghavam) ซึง่มีอายมุากกวา่ 125 ปี โดยกอ่สรา้งในสมยัราชวงศก์อญรั ระหว่างปี 1879-1886 ท่ีถือว่าเป็น

สถาปัตยกรรมโบราณประจาํยุคกอญรัเลยทีเดียว ซึง่ท่านจะไดเ้ห็นทัง้ตวัคฤหาสนแ์ละรปูแบบของสวนเปอรเ์ซยีท่ี
รม่รื่นและสวยงามในเวลาเดียวกนัดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เย่ียมชมและคารวะ อนุสรณส์ถานของท่านฮาเฟซ (Aramgah – E Hafez) นักปรชัญาเมธีของเปอรเ์ซยี

แห่งเมืองชรีาช ในยุคศตวรรษท่ี 12 อนุสรณข์องท่านสรา้งในปี 1773 โดยท่านการิมขา่นแห่งราชวงศซนั 
ภายในสวนสวยขนาด
เล็กแห่งนี้คราครํ่าไปดว้ย
ชาวอิหร่านจากต่างเมือง 
และชาวเมืองชรีาซเองซึง่
ลว้นแต่ตอ้งหาโอกาสมา
คา ร ว ะ สถาน ท่ี แห่ ง นี้
เสมอ จากน้ันชม ป้อม
การิมข่าน  (Karim 
Khan Citadel) หรือท่ี



 

 

มีอีกชือ่หน่ึงว่า Ark-E Karim Khan สรา้งโดยท่านการิมขา่นแห่งราชวงศซ์นัในชว่งท่ีท่านสถาปนาเมืองชรีาช 
ใหเ้ป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ชยีในชว่งปี ค.ศ 1750-1795 ผนังของป้อมแห่งนี้สงูถึง 14 เมตร สรา้ง
ดว้ยอิฐเรียงใหเ้ป็นลายสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์ จากน้ันนําท่านเดินจากป้อม การิมขา่นไปชมตลาดวาคิล 
บาซาร ์ (Vakil Bazaar) ท่ีอยู่ใกลก้นั ซึง่บาซารแ์ห่งนี้เป็นตลาดคู่บา้นคู่เมืองท่ีมีหลงัคาคลุมขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองชรีาซ โครงสรา้งของบาซารก์่อดว้ยอิฐแดงแบบเรียงชิน้มีหลงัคาเป็นทรงโดมติดต่อกนัหลายรอ้ยเมตร 
และในบาซารแ์ห่งนี้ประกอบไปดว้ยสินคา้มากมายใหจ้บัจา่ยใชส้อย ผูค้นคึกคกัตลอดทัง้วนั ท่านสามารถหาของ
ฝากจากตลาดแห่งนี้ไดม้ากมายไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ของใชแ้ละของกิน 

18.00 น.  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
โรงแรมพกัที่  ZANDIYEH HOTEL  หรือ HOMA  HOTEL  ระดบั 5 ดาวในเมืองชรีาช     

วนัที่-4 4 พ.ค.63 
ชรีาซ – เปอรซ์โีปลิส – นคัเชรอสตมั - อิศฟาฮาน 

B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัโบราณเปอรซ์ีโปลิส (Persepolis) ซึง่อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองชรีาซขึน้ไป

ประมาณ 1 ช ัว่โมง พระราชวงัแห่งนี้ไดถ้กูสรา้งขึน้เป็นแห่งท่ีสองนับตัง้แต่สถาปนาอาณาจกัรเปอรเ์ซยีขึน้เม่ือปี 
559 ก่ อ น ค ริ ส ตก า ล 
(พระราชวงัแห่งแรกคือพา
ซากาดสรา้งโดยกษัตริย ์
ไซรสัมหาราช) เริ่มสรา้ง
โดยกษัตริยด์าริอุสมหา
ราช ในปี 512 ก่อนคริ
สตศกัราช  หลงัจากน้ัน
ก็มีการก่อสรา้งเพ่ิมเติม
อย่างต่อเ น่ืองในอีก  5 
รชักาลต่อมา แต่ก็ยงัไม่
เ ค ย เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ ์  
จนกระทั่งมาถูกยึดครอง
และเผาทําลายอย่างย่อย
ยบัโดยกองทพัของอเล็ก
ซานเดอรม์หาราชแห่ง
อาณาจกัรกรีซในปี 330 
ก่อนคริสตศกัราช  แต่
กระน้ันก็ตาม พระราชวงั
แห่งนี้ก็ยงัคงไวซ้ึ่งเกียรติ
ศกัดิอ์นัย่ิงใหญ่ตลอดกาล

ทัง้ความใหญ่โตโอฬารของตวัพระราชวงัและความอลงัการทางดา้นสถาปัตยด์งัน้ันในเวลา 2  ช ัว่โมงของการ
เท่ียวชมพระราชวงัเปอรซ์โีปลิสแห่งนี้  จึงเป็น 2 ช ัว่โมงท่ีคละเคลา้ไปดว้ยความระทึกใจ ความประหลาดใจและ
ความประทบัใจอย่างไม่รูลื้ม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ใกลเ้ปอรซ์โีปลีส 
จากนัน้ นําท่านแวะชมสถานท่ีสําคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกบัพระราชวงัเปอรซ์โีปลิสซึง่อยู่ห่างออกไปเพียง   

10 กิโลเมตรเท่าน้ัน  น่ันคือ นครหลงัความตาย นคั-เช รอสตมั (Naqsh-e rostam) หรือ สสุานสี่
กษตัริยน่ั์นเอง  ท่ีน่ีเป็นสุสานของพระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศอ์ะคามินิดท่ีเคยปกครองอาณาจกัรเปอรเ์ซยีและ
เคยประทบัท่ีพระราชวงัเปอรซ์โีปลิสก่อนท่ีจะสวรรคต แต่ดว้ยความเชือ่ตามหลกัคําสอนของศาสนาโซโรแอ



 

 

สเตอรว์า่ หลงัจากสิน้ชวิีตจากความเป็นมนุษยโลกแลว้ชวิีตก็ยงัคงดําเนินต่อไป เพียงแต่จะตอ้งไปสู่อีกโลกหน่ึงใน
อีกมิติหน่ึงเท่าน้ัน ดงัน้ันจึงตอ้งสรา้งสุสานแห่งนี้ใหมี้ความย่ิงใหญ่อลงัการเชน่เดียวกบัพระราชวงัท่ีกษัตริย ์
เหล่าน้ันเคยประทบัมาก่อน และท่ีไม่ธรรมดาก็คือ  เป็นสสุานท่ีขดุเจาะเขา้ไปเป็นหอ้งขนาดใหญ่บนหนา้ผาหิน
ซึง่อยู่สงูจากพืน้ถึง 20 เมตร และยงัมีการแกะสลกัหินสว่นหนา้ใหมี้ความงดงามอีกดว้ย จากน้ันนําท่านเดินทาง
จากเปอรซ์โีปลีสมุ่งขึน้เหนือสู่เมืองอิศฟาฮาน ซึง่เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเปอรเ์ซยีท่ีเคยรุ่งเรืองเป็น
อย่างมากในศตวรรษท่ี 17-18 เพราะมีการติดต่อทางการทูตและการคา้กบัอาณาจกัรต่างๆ มากมายทัง้ในยโุรป
และในเอเชยี ซึง่รวมถึงกรงุสยามในสมยักรงุศรีอยุธยาของเราดว้ย มีคนเปอรเ์ซยีเดินทางเขา้ไปทํามาคา้ขายและ
รบัราชการในกรุงศรีอยุธยาจํานวนหลายรอ้ยคน  คนเปอรเ์ซยีท่ีนําคณะพ่อคา้และนักการทูตเขา้ไปในกรุงศรี
อยุธยาก็คือ ท่านชคีอาหมดั ซึง่ไดเ้ขา้รบัราชการจนไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต ภายหลงัไดแ้ต่งงานกบัคนไทยและมีลูกมี
หลานสืบทอดกนัมาอย่างยาวนานจนกระทัง่ปัจจบุนั และมีเหล่าสกลุท่ีสืบเชือ้สายมาจากท่านชคีอาหมดัมากกว่า 
10 สกลุ           ในปัจจบุนั เชน่ สกลุบนุนาค สกลุชว่งรศัมี ศรีเพ็ญ และ อากาหย่ี เป็นตน้ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
                พกัที่โรงแรม  KOWSAR  HOTEL ISFAHAN  ระดบั 5 ดาวในเมืองอศิฟาฮาน      

 
วนัที่-5 5 พ.ค.63 

อิศฟาฮาน - โบสถแ์วง้ค ์ - จตัุรสัอิหม่าม 
B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. นําท่านไปยงั ชุมชนชาวอารเ์มเนียนที่อยู่ในเมืองอิศฟาฮานที่เรียกกนัว่า”ชุมชน New Julfa”    

ซึง่ชาวอารเ์มเนียนไดเ้ขา้มาตัง้หลกัแหล่งท่ีน่ีต ัง้แต่ยุคศตวรรษท่ี 16-17 ในชว่งการปกครองของราชวงศซ์า
ฟาวิดซึง่มีการทํามาคา้ขายกบัต่างชาติมาก ชาวอารเ์มเนียนกลุ่มนี้ก็มีส่วนทําใหเ้มืองอิศฟาฮานรุ่งเรืองทางดา้น
การคา้และงานศิลปะแขนงต่างๆ โดยศูนยก์ลางของชุมชนแห่งน้ีก็อยู่ที่โบสถแ์วง้ค ์ (Vank Church) 
น่ันเอง นําท่านเขา้ชมโบสถแ์วง้คท่ี์สรา้งในศตวรรษท่ี 17 ซึง่เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายอารเ์มเนียนออโธด็อกซท่ี์มี
รปูลกัษณภ์ายนอกคลา้ยกบัมสัยิด แต่ภายในเป็นศิลปะแบบนิวโกธิคและมีภาพเขยีนเร่ืองราวเกี่ยวกบักําเนิดของ
พระคริสตแ์ละเรื่องราวของนรก-สวรรคโ์ดยศิลปินชาวอิตาเลียน  จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั จตัุรสัอิหม่าม
หรือนคัชิญะฮาน (Naqshe Jahan Square) ชือ่ของจตรุสัแห่งนี้มีความหมายว่า “รปูแบบแห่งโลก” สรา้ง



 

 

ขึน้ในปี 1602 โดยกษตัริยซ์าหอ์บับาส ท่ี 1 นับเป็นจตัุรสัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากจตัุรสัเทียน
อนัเหมิน ท่ีกรงุปักกิ่ง ดว้ยขนาดความกวา้ง 163 เมตร และยาว 512 เมตร โดยมีอาคารรา้นคา้และสถานท่ี
สาํคญัตา่งๆ ซึง่เป็นรปูแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตวัของยคุซาฟาวิดอยู่รายรอบจตัรุสัทกุดา้น ท่านจะไดช้มความ
งามของสถาปัตยกรรมเหล่านี้อย่างเต็มท่ีจนกระทั่งสิน้แสงสุดทา้ยของวนั ชม มสัยิดอิหม่าม (Imam 
Mosque) ซึง่ตัง้อยู่ปลายสุด
ทางดา้นทิศใตข้องจตัรุสั  เป็นหน่ึง
ในมสัยิดท่ีย่ิงใหญ่และสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก  เริ่มสรา้งในปี
ค.ศ.1611 สมยักษตัริยช์าห ์ อบั
บาสท่ี 1 และเสร็จสมบูรณใ์นอีก 
4 ปีต่อมา  นอกจากขนาดท่ี

ใหญ่โตโอฬารแลว้ ยงัเป็นมสัยิดท่ีมีองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยท่ี์สวยงามท่ีสุดในประเทศอิหร่าน โดยเฉพาะ
โดมประธานขนาดมหึมาท่ีสรา้งคร่อมกนั เป็นสองช ัน้ขนานกนัตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึง่มีผลต่อการระบาย
อากาศและการกระจายของเสียงผูนํ้าสวดใหก้ระจายออกไปจนไดยิ้นอย่างทั่วถึงและชดัเจนในทุกซอกทุกมุมของ
มสัยิดโดยไม่ตอ้งใชไ้มโครโฟน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน  ชม พระราชวงัอะลีคาปู (Ali Qapu Palace) สรา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นท่ีประทบัของ

กษตัริยช์าหอ์บับาสท่ี 1 ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกของจตัุรสัอิหม่าม  เป็นอาคารสูง 6 ช ัน้ ท่ีใชไ้มแ้ละอิฐเป็น
วสัดุหลกัในการก่อสรา้งบนช ัน้ 3 ของพระราชวงัสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่และมีระเบียงหนัหนา้เขา้หาจตัุรสัอิหม่าม
สําหรบัพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศไ์วป้ระทบัทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจบุนักลายเป็นจดุชมวิว
และถา่ยภาพมุมสงูท่ีสวยงาม ซึง่สามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างท่ีอยู่บนจตัรุสัไดอ้ย่างชดัเจน จากน้ันเขา้ชม



 

 

มสัยิดชคี-ล็อตฟุลเลาะห ์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึง่เป็นมสัยิดเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระ
บรมวงศานุวงศเ์ท่าน้ันท่ีจะเขา้มาทําการละหมาดได ้  สรา้งโดยกษตัริยช์าหอ์บับาสท่ี 1 ระหว่างปีค.ศ. 1602-
1619  ขึน้ชื่อว่าวิจิตรสวยงามท่ีสุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีโดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลาง  
หลงัจากน้ันใหท้่านมีเวลาชอ้ปป้ิงหรือถ่ายภาพบริเวณจตุรสัอิหม่ามตามอธัยาศยัจนกระทัง่ถึงเวลานัดหมาย จาก
จตรุสัอิหม่ามนําท่านชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) เป็นรายการสง่ทา้ยของวนันี้  สะพานแห่งนี้สรา้งขา้ม
สองฝ่ังของแม่นํ้าสายันเด-รูด โดยกษัตริยซ์าหอ์ ับบาสท่ี 2 แห่งราชวงศซ์าฟาวิด เม่ือปี ค.ศ 1650  
โครงสรา้งตอนลา่งเป็นหิน สว่นตอนบนเป็นอิฐ มีพลบัพลาท่ีประทบัสําหรบัการเสด็จแปรพระราชฐานในบางเวลา
ของพระมหากษตัริย ์ ซึง่อยู่กึ่งกลางบนช ัน้ท่ีสองของสะพาน นอกจากน้ันท่ีฐานล่างสุดของตวัสะพานยงัสามารถ
ปิดชอ่งระบายนํ้าไดด้ว้ยหากตอ้งการกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นบางชว่งเวลา 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
           พกัที่โรงแรม  KOWSAR  HOTEL ISFAHAN  ระดบั 5 ดาวในเมืองอิศฟาฮาน 

        

วนัที่-6 6 พ.ค.63 
อิศฟาฮาน – นาทานส ์ - คาชาน - สนามบิน 

B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาทานส ์ซึง่อยู่ห่างจากอิศฟาฮานขึน้ไปทางเหนือประมาณ 2 ช ัว่โมง แต่ยงัอยู่ในเขต

จงัหวดัอิศฟาฮานท่ีอยู่ในเขตใกลเ้ทือกเขาซาโกรสจึงมีอากาศเย็นสบายและเป็นเมืองแห่งหตัถกรรมประเภท
เครื่องป้ันดินเผาท่ีมีชือ่เสียงอีกดว้ย นําชมศูนยห์ตัถกรรมประจําเมืองประมาณ  1 ช ัว่โมงแลว้จึงเดินทางต่อสู่
เมืองคาชาน ท่ีอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 1 ช ัว่โมง   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองคาชาน  



 

 

บ่าย  ชมเมืองคาชานท่ีเชือ่กนัว่ามีมาตัง้แต่ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ตวัเมืองท่ีเราเห็นกนัในปัจจุบนันี้
สรา้งขึน้ใหม่ในศตวรรษท่ี 11-13 สมยัท่ีพวกเซลจกุเติรก์มีอาํนาจปกครองเหนืออาณาจกัรเปอรเ์ซยี (ประมาณ 
ปี 1051-1220 ) และเมืองนี้เริ่มมีชือ่เสียงทางดา้นการทําเครื่องป้ันดินเผา กระเบือ้งเคลือบ และการทอผา้ ทอ
พรม ต่อมาในยุคการปกครองของราชวงศซ์าฟาวิดท่ีการคา้ขยายตวัเป็นอย่างมากน้ันก็ย่ิงทําใหเ้มืองคาชาน
เจริญรุ่งเรืองมากขึน้ไปอีก ชม คฤหาสนเ์ศรษฐีชือ่ Borujerdi Ancient House ท่ีมีมาตัง้แต่ยุคท่ีเมืองคา
ชานเคยรุง่เรืองบนเสน้ทางการคา้ในอดีตสมยัราชวงศซ์าฟาวิดปกครองเปอรเ์ซยี (ศตวรรษท่ี 16-18) ซึง่เป็นยคุ
ท่ีการคา้รุ่งเรืองสูงสุด และเมืองคาชานก็เป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางการคา้แห่งยุคท่ีมีความสําคญัอีกเมืองหน่ึง มี
พ่ อ ค ้า ว า ณิชย ์ท่ี เ ป็ น มห า เ ศ รษ ฐี
มากมาย คฤหาสนเ์ศรษฐีหลงันี้ก็เป็น
หน่ึงในอีกหลายหลงัท่ีเป็นมรดกตกทอด
มาสู่คนยุคปัจจุบนัใหไ้ดย้อ้นรอยระลึก
ถึงความมั่ งคั่ งในอดีต   นําท่านชม
สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงซึ่งอยู่ชานเมืองคา
ชานท่ีมีความสําคญัตัง้แต่ยุคราชวงศ ์
ซาฟาวิดปกครองเปอรเ์ซยีในศตวรรษท่ี 
1 6 -1 7  ท่ี ถื อ ว่ า เ ป็ น ยุ ค ทอ งขอ ง
เปอรเ์ซยีซึง่มีความรุง่เรืองสงูสดุทางดา้น
การคา้และความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ
ซึง่รวมถึงกรุงศรีอยุธยาของสยามดว้ย 
สถานท่ีแห่งนี้เป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์
ในยุคน้ันท่ีเป รียบเสมือนวงัแห่งท่ีสอง
รองจากพระราชวงัท่ีเมืองอิศฟาฮานน่ัน
คือสถานท่ีท่ีเรียกกนัทั่วไปว่า “พระตําหนักสวนฟิน” น่ีคือพระตําหนักในสถาปัตยกรรมแบบเปอรเ์ซียท่ี
สวยงามท่ีสุด สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1590  และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 
2012  อาจเป็นไปไดว้่าราชทูตไทยท่ีส่งมาเจริญสมัพนัธไมตรีในสมยัพระนารายณม์หาราชซึง่ตรงกบัสมยัชาห ์
สไุลมานของเปอรเ์ซยีน้ัน ไดเ้ขา้เฝ้ากษตัริยช์าหท่ี์ตําหนักแห่งนี้ดว้ย เพราะพระองคม์กัจะเสด็จมาประทบัท่ีน่ี
มากกว่าในตวัเมืองหลวง เชน่เดียวกบัสมเด็จพระนารายณท่ี์ชอบประทบัท่ีวงันารายณ ์ ราชนิเวศนท่ี์เมืองลพบุรี
มากกว่าท่ีกรุงศรีอยุธยา จากน้ันเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมยันี  โดยจะผ่านเมืองกุมซึง่เป็นบา้น
เกิดเมืองนอนของท่านชคีอาหมดั ซึง่ไดเ้ดินทางเขา้มาสู่อาณาจกัรสยามตัง้แต่สมยักรงุศรีอยุธยา แต่น่าเสียดาย
ท่ีไม่มีหลกัฐานท่ีเป็นอาคารบา้นเรือนของท่านรวมถึงทายาทท่ีเป็นลูกหลานของท่านเหลืออยู่เลย เพราะตวัท่าน
เองและญาติๆ ก็ไม่เคยกลบัมาบา้นเกิดของท่านอีกเลยหลงัจากท่ีตัง้หลกัปักฐานในกรุงศรีอยุธยาแลว้ และเมือง
กุมเองก็เป็นเมืองสําคญัทางศาสนาท่ีไม่ส่งเสริมเรื่องการท่องเท่ียวจึงไม่อนุญาตใหร้ถบสัของนักท่องเท่ียวเขา้สู่ตวั
เมืองได ้

22.10 น. ออกเดินทางต่อเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน W5-051 บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยใชเ้วลาบิน
ประมาณ 6.30 ช ัว่โมง  **อาหารคํ่าบริการบนเท่ียวบินของมาฮานแอร ์ และจะบริการอาหารเชา้กอ่นเครื่องลงท่ี
ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูอีกครัง้หน่ึงดว้ย 

 
วนัที่-7 7 พ.ค.63 

กรุงเทพฯ 
B L D 

07.25 น. เท่ียวบิน W5-051 นําท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

********************************* 
 



 

 

เอกสารการยื่นขอวีซา่อิหร่าน 
ขัน้ตอนที่ 1  ขอสาํเนาเอกสารลว่งหนา้สาํหรบัการขอเบอรวี์ซา่ ไดแ้ก ่    
     1. หนา้พาสปอรต์ถา่ยสี แบบชดัเจน   
     2. รปูถา่ยสีขนาด 2 นิ้ว 3 รปู (เจาะจงขนาด 2 นิ้วเท่าน้ัน)  
     3. สาํเนาทะเบียนบา้น   
     4. สาํเนาบตัรประชาชน   
     5. นามบตัร (ถา้มี)   
กรุณานําส่งหลงัจากยืนยนัการเดินทางภายใน 1 สปัดาห ์  ไม่รบัเอกสารที่ถ่ายจากกลอ้งมือถือและหา้มเซน็ชื่อ
บนเอกสารทุกชนิด 
 
ขัน้ตอนที่ 2  ขอเอกสารตวัจริงหลงัจากไดร้บันัมเบอรวี์ซา่ (Visa Reference Number) แลว้ ไดแ้ก ่  
     1. พาสปอรต์เลม่จริงท่ีมีอายเุหลืออยู่อย่างนอ้ย 6 เดือน   
     2. รปูถา่ยสีขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 3 รปู โดยจะตอ้งเป็นรปูเดียวกนักบัท่ีไดส้ง่สาํเนามากอ่น 
        หนา้น้ันแลว้ ซึง่บริษทัจะแจง้วนันัดรบัอย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดินทาง 
 
กรุณากรอกขอ้มูลเพื่อประกอบการทําวีซา่ประเทศอิหร่าน 
 
(เอกสารของ  ชือ่…………………………….…นามสกลุ………...……………………………) 
 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายใุชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน ถา่ยสาํเนาสีหนา้พาสปอรต์  
2. รปูถา่ย 2 นิ้ว 3 รปู (รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ดาํ ฉากหลงัสีขาว) 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น (ถา่ยสาํเนาขาว / ดาํได)้ 
4. สาํเนาบตัรประชาชน (ถา่ยสาํเนาขาว / ดาํได)้ 
หรือสแกนสีหนา้พาสปอรต์ + รปูถา่ย ขนาดความคมชดั 500 กรณีสง่ทางอีเมล 
2.  ชือ่บิดา........................................................ชือ่มารดา........................................................................ 
3.  ท่ีอยู่ปัจจบุนั....................................................................................................................................... 
4.  ชือ่สถานท่ีทํางาน/บริษทั.......................................................ตาํแหน่ง.................................................. 
     ท่ีอยู่บริษทั..................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
     เบอรติ์ดตอ่...........................มือถือ....................................อีเมลล ์ ...................................................... 
     สมรสกบั นาย/นาง...............................................................สญัชาติ................................................... 
5.  ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอิหรา่นหรือไม่..................(ถา้เคย/เดินทางเขา้เม่ือ.......................................) 
6.  ท่านเดินทางเขา้ประเทศอะไรบา้งในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา…………………….………………….…….…. 
7.  Email …………………………………………………………………………………………….………….. 
8.  สถานท่ีทํางานท่ีสดุทา้ย (สาํหรบัท่านท่ีเกษียณแลว้) บริษทั...................................................................... 
     ตาํแหน่ง...................................................ท่ีอยู่บริษทั.......................................................................... 
     ..................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
     เบอรติ์ดตอ่...........................มือถือ....................................อีเมลล ์ ...................................................... 


