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The Great of Persia  

อหิรา่น 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 เทีย่วชมอาณาจักรเปอรเ์ซยีอันเรือ่งชือ่  

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญ่สดุของประเทศ 

 ชมสเุหร่าสชีมพู (Pink Mosque) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่าทีม่คีวามสวยงามและสาํคญัทีส่ดุของอหิร่านตอนใต ้

 ชมเมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) เมอืศนูยก์ลางการคา้ขายทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่ Esfahan is half of the world  

 ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บเพชรสชีมพูทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

 ชมทะเลเกลอืและทะเลทราย ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้อย่างสวยงาม ไม่ตอ้งไปไกลถงึโบลเิวยี     

 บนิตรงสูก่รุงเตหะราน และพักโรงแรมระดบั 4 ดาว  

 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้  47,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  12-18 เม.ย. 62 49,900.- 

วนัที ่  26 เม.ย.-2 พ.ค. 62 47,900.- 

    

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – เตหะราน ✈ ✈ ✈   

2 
เตหะราน – พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ– พระราชวังโกเลสตาน – 

พพิธิภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย - หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์- ชรีาช 
O O O ROYAL SHIRAZ  

3 ชรีาช – Pink Mosque - เปอรเ์ซโพลสิ – เนโครโพลสิ - อสิฟาฮาน O O O SAFIR 

4 

อสิฟาฮาน – จัตรุัสอหิมา่ม – มัสยดิอหิม่าม - มัสยดิชคีห ์ลอทฟอล

ลาห ์- พระราชวังอาล ีคาปู - พระราชวังเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค ์

- สะพานคาจ ู

O O O SAFIR 

5 
อสิฟาฮาน – อับยาเน่ห ์– คฤหาสนเ์ศรษฐ ี- โบรูเจอรด์ ีเฮาส ์– 

สวนฟิน -คาซาน 
O O O NEGARESTAN  

6 
คาชาน - ทะเลทราย - ทะเลเกลอื - เตหะราน - – รา้นทาวาโซ ่– 

สนามบนิ 
O O O   

7 กรุงเทพฯ ✈ X X  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – เตหะราน 

19.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S สายการ

บนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5050 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.40 ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

วนัที ่2: เตหะราน – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ– พระราชวงัโกเลสตาน – พพิธิภณัฑเ์ครือ่ง

เพชรพลอย - หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์- ชรีาช 

03.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี่ กรงุเตหะราน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 2.30 ชัว่โมง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญ่สดุของ

ประเทศ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Sa'ad Abad Complex เป็นพระราชวังฤดูรอ้นเก่าแก่ของพระราชวงศก์า

จาร ์(Qajar Dynasty) ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเทอืกเขา ทางดา้นเหนือของเมอืงเตหะราน(Tehran) ทัง้
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ภายในและภายนอก ออกแบบและตกแตง่อย่างสวยงามตามแบบฉบับศลิปะเปอรเ์ซยี ภายนอกแวดลอ้ม

ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่นานาพรรณ และหลงัจากทีม่กีารปฏวิัตอิสิลามของอหิร่าน พระราชวังแห่งนี้ก็ได ้

กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ

(National Museum) ทีม่ชีือ่เสยีงซึง่ไดเ้ก็บสะสมสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ จากทัว่ทกุแห่งในอหิร่าน ถูก

นํามารวมกนัไวท้ีน่ี่ และทีส่าํคญัทีส่ดุส ิง่ของเครือ่งใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนดิทีย่อ้นอดตีไปถงึ 2,600 

ปีพรอ้มกนันัน้ยังไดแ้สดงถงึความรุ่งเรอืงของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีอีกดว้ย จากนัน้นําท่านเขา้ชม 

พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังทีส่รา้งอยู่

กลางเมอืง เป็นส ิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่ประมาณ 400 กว่าปี ซึง่ในชว่งเวลาหนึง่หลังการปฏวิัตโิดยอหิม่ามโค

มัยนี พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพยํ่าแย่ ถกูปลอ่ยทิง้รา้งอย่างน่าอัปยศอดสเูชน่เดยีวกับวังอื่นๆเพิง่

จะมีการบูรณะเมื่อเร ิม่เปิดประเทศอีกครัง้หนึง่ราวๆ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ก็ยังคงความ

งดงามในการตกแตง่ภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหลีย่มแบบเพชรทีส่ดุอลังการ และการตกแต่งภายนอก

ดว้ยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศลิปะยุค Qajar 

ทัง้หมดทีเ่กดิข ึน้มาทกุตารางนิว้ของพระราชวังแห่งนี้ก็ดว้ยพระปรีชาของกษัตรยิอ์งคห์นึง่ของราชวงศ ์

Qajar คอื Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-1896) โปรดใหส้รา้งและตกแตง่ขึน้ตามแบบยุโรปที่

ทา่นเคยเสด็จประพาสมากอ่นหนา้นัน้ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานทีแ่ห่งนี้ถกูดูแล

รักษาและการบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเครื่องเงนิทอง

และเครื่องประดับ อัญมณี เพชรพลอย ไข่มุก อันลํ้าค่ามากมายเกนิกว่าจะประมาณราคา ซึง่มีของที่

สําคัญต่างๆ หลายอย่างใหไ้ดช้ม อาท ิเชน่ เพชรสชีมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็น

เพชรสชีมพูทีเ่ม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก มีน้ําหนักถงึ 182 การัต , ลูกโลก (Global of Jewel)  ซ ึง่มี

น้ําหนักประมาณ 18,200 การัต , พระราชบลัลงักฯ์ (Naderi Shah Throne) ของกษัตรยิท์ีเ่คยน่ัง

ครองราช มีความสงูประมาณ 2.25 เมตร ประดับดว้ยเพชรนลิจนิดามากกว่า 26,000 ช ิน้ และ มงกุฎ

เกยีน ี(Kiani Crown) ซึง่ทําข ึน้ในราชวงศข์องฟาทห ์อาล ีซาฮ ์ทีข่ ึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ.1797-

1834 ทําดว้ยไขมุ่กและอัญมณีทีม่ีค่าอีกมากมายรวมแลว้มีน้ําหนักประมาณ 4.5 กก. นอกจากนัน้ยังมี

เครือ่งประดบัตา่งๆอกีมากมายทีป่ระเมนิคา่ไม่ได ้นําทา่นเดนิทางชมหอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์(Milad 

Tower) ซึง่เป็นหอคอย แห่งความภาคภูมใิจของคนอหิร่านทัง้มวล เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ออกแบบ

กอ่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอหิร่านเองทัง้หมด เป็นหอคอยทีส่งูเป็นอันดับ 6 ของโลก ดว้ยระดับความสงู

ถงึยอดเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมถงึ 435 เมตร ทา่นจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอย่างทั่วถงึ

จากหอคอยแห่งนี้ 

ค า่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูเ่มอืงชรีาซ (Shiraz) 

20.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิ มาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W51087 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงชรีาซ จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ROYAL HOTEL SHIRAZ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ชรีาช – สุเหรา่สชีมพู - เปอรเ์ซโพลสิ – เนโครโพลสิ - อสิฟาฮาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านไปชม สุเหรา่สชีมพู (Pink Mosque) หรือมีชือ่ว่า Nasir ol Molk Mosque ซึง่ไดช้ือ่ว่า

เป็นสเุหร่าทีม่คีวามสวยงามและสาํคญัทีส่ดุของอหิร่านตอนใต ้สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศ ์Qajar ประมาณ
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ปี ค.ศ. 1876-1888 โดยมรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรี ์อัลมอลค์ เอกลกัษณ์ของสเุหร่านี้ คอื สว่นต่างๆจะถูก

ตกแต่งดว้ยกระเบื้องสชีมพู สแีดง สเีหลอืง เป็นหลัก ซึง่เป็นเพียงมัสยดิแห่งเดยีวในอหิร่าน ไม่ว่าจะ

มองมาจากมุมใดของมัสยดิก็ตามจะไดเ้ห็นสขีองกระเบื้องทีต่กแต่งภายในเป็นสชีมพูสวยงามเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่แสงแดดยามเชา้ทีส่าดแสงผ่านกระจกสลีงมากระทบพื้นดูสวยงามมาก จากนัน้

นําทา่นเดนิทางไปยังเปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis) ซึง่อยู่ทีเ่มอืงมารพ์ดาสท ์อยู่ห่างจากเมอืงชรีาซไป

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. ในอดีตสถานที่นี้ไดเ้ป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่

ย ิง่ใหญ่ของอาณาจักรเปอรเ์ซยี และไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ใหท้่านไดช้มโบราณ

สถานทีส่รา้งโดยกษัตรยิด์ารอิุสมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี จนถงึรัชสมัยของดารอิุสที ่3 ซ ึง่

ไดถ้กูกอ่สรา้งปรับปรุงตอ่เตมิมาตลอด ระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางที่

ประกอบดว้ยราชวังตา่งๆ หอ้งโถงใหญ่ ทีเ่ก็บทรัพยส์มบัต ิทีเ่ก็บส ิง่ของมีค่าต่างๆ ทีม่ีความสําคัญทีส่ดุ 

แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถ้กูกองทพัของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ทําลายเผาผลาญจน

พนิาศไป เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม จากนัน้นําทา่นชมเนโครโพลสิ(Necropolis) ซึง่เป็นสสุาน

ทีฝั่งศพของกษัตรยิ ์4 องค ์ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมทีเ่ดน่ในการแกะสลักบนผาหนิและทีส่ําคัญเป็น

สสุานของษัตรยิ ์ดารอิุสที ่1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3 พระองคซ์ ึง่เคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมา

กอ่น ซึง่เรยีกว่า นครหลงัความตาย นคั-เชรอสตมั (Naqsh-e-Rostam) หรือ สสุานสีก่ษัตรยิ ์ถอืว่า

เป็นสถานทีส่าํคญัทางประวัตศิาสตรอ์กีแห่งหนึง่ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มืองอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศอหิร่าน

รองจากเมอืงเตหะรานและเมอืงมัชฮัด ตัง้อยู่ระหว่างกลางของเมอืงเตหะรานและเมืองชรีาช เป็นเมืองที่

มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นมากมาย และไดร้ับข ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ระยะทาง

ประมาณ 482 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง  

ค า่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SAFIR หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: อสิฟาฮาน – จตัรุสัอหิมา่ม – มสัยดิอหิมา่ม - มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์- พระราชวงั

อาล ีคาปู - พระราชวงัเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค ์- สะพานคาจ ู

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมืองทีม่ั่งคั่งดา้นศูนยก์ลางการ

คา้ขาย อุตสาหกรรม ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ จนถงึ

ขัน้สงูสดุในเกอืบทกุดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี การประดษิฐอ์ักษรภาพอสิลามอันแสนวจิติร

สวยงามแบบเปอรเ์ซยี จนไดร้ับฉายาว่า Esfahan is half of the world ซึง่แปลว่าไม่ว่าใครจะ

ตอ้งการสนิคา้อะไรก็ตาม ก็ตอ้งไปหาซือ้กันทีเ่มืองอสิฟาฮาน นําท่านไปชม จตัุรสัอหิมา่ม (Imam 

Square) ซ ึง่เป็นจตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในอหิร่าน มีพื้นทีป่ระมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร มีความกวา้ง

ประมาณ 165 เมตร และมคีวามยาวประมาณ 500 เมตร โดยมพีืน้ทีใ่หญ่กว่าจตรุัสแดงในกรุงมอสโควถงึ 

2 เท่า โดยมีสถาปนกิ อาล ีอัคบารเ์ป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งจัตุรัสแห่งนี้  จตุรัสนี้ใหเ้ป็น

สถานทีส่าํคญัในดา้นกจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล นอกจากนัน้บรเิวณรอบๆยังมกีารตกแตง่เป็นรูปโดม

ทีส่วยงาม และไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979  จากนัน้นําท่านชม มสัยดิอหิมา่ม 

(Imam Mosque) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1612 

และสรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1638 มยีอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมเีสามนิาเรตทีม่คีวามสงูประมาณ 40 

เมตร จากนัน้นําท่านชม มสัยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซึง่สรา้งโดย

ชาหอ์ับบาสที ่1 ซึง่ใชเ้ป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่านัน้ โดยเฉพาะตัวโดมซึง่เป็นจุดเด่นและ
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สวยงดงามทีส่ดุในประเทศ จากนัน้ชมพระราชวงัอาล ีคาปู(Ali Qapu Palace) ซึง่ถูกสรา้งข ึน้ใน

สมัยของกษัตรยิช์าห ์อับบาสที่ 1 อีกเชน่กันโดยมีการสรา้งเพิม่เตมิจนมีทัง้หมด 6 ชัน้ ซ ึง่แต่ละชัน้ได ้

ถกูตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชัน้ครูในสมัยนัน้ พระราชวังแห่งนี้สรา้งข ึน้เพื่อ

เป็นทีป่ระทบัและรับรองพระราชอาคนัตกุะในสมัยนัน้ และชัน้บนสดุยังไดต้กแตง่เป็นหอ้งสาํหรับฟังเพลง

และเลน่ดนตร ี ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศยัและเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆทีบ่รเิวณจตรุัสแห่งนี้   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นไปชมเขา้พระราชวงัเซเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา แต่ความจรงิ

แลว้มเีสาเพียง 20 ตน้เท่านัน้ แต่เมื่อมองผ่านเขา้มาทางสระน้ําหนา้วังจะเป็นเงาในน้ําอีก 20 ตน้ รวม

เป็น 40 ตน้ พระราชวังนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนกิ ชือ่ชคีห ์บาไฮ มีพื้นทีป่ระมาณ 67,000 

ตรม. มสีระน้ําอยู่ดา้นหนา้ มคีวามยาวประมาณ 110 เมตรและกวา้ง 16 เมตร ตัวพระราชวัง 2 ชัน้มีการ

แกะสลกัลวดลายประตหูนา้ตา่งทีส่วยงาม ตามผนังของหอ้งโถงดา้นในอาคารพระราชวังจะมีภาพเขยีน

ขนาดใหญ่หลายภาพ แตล่ะภาพนัน้จะบอกเลา่เรือ่งราวในประวตัศิาสตรต์ัง้แตส่มัยจักรวรรดเิปอรเ์ซยีโดย

ฝีมือศลิปินทีม่ีชือ่เสยีงในยุคซาฟาวดิ ภายนอกลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท้ีเ่ขียวชอุ่มเพื่อใหเ้ป็นที่

พักผ่อนของกษัตรยิแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นทีต่อ้นรับพระราชอาคันตุกะ ซึง่ต่อมาก็ไดถู้กต่อเตมิและ

เสร็จเรียบรอ้ยในยุคของกษัตรยิ์ชาห์ อับบาสที่ ในปี ค.ศ.1647 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่เขต New 

Julfa ซึง่เป็นเขตทีช่าวอารเ์มเนียอพยพมาตัง้รกรากทีอ่าณาจักรเปอรเ์ซยีแห่งนี้ตัง้แต่สมัยสงครามออต

โตมัน โดยไดนํ้าเอาครสิตศ์าสนาซึง่เป็นศาสนาของชาวอาร์เมเนียนมาดว้ย นําทุกท่านชมเขา้วหิาร

แวงค ์(Vank Church) ซึง่เป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนทีนั่บถอืศาสนาครสิต ์ทีถ่กูสรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.

1655 ในรูปแบบผสมผสานศลิปะของยุโรปและของเปอรเ์ซยีภายในมีภาพวาดผนังสสีนัสวยงามแทบจะ

ทกุตารางนิว้ ใหท้กุทา่นไดช้ืน่ชมและสวดมนตข์อพร จากนัน้นําทา่นชมพพิธิภณัฑข์องโบสถซ์ ึง่จะแสดง

เกีย่วกบัหนังสอืคมัภรีไ์บเบลิตา่งๆ ภาพวาดประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา และการแกะสลักตัวอักษรบนเสน้

ผม จากนั้นนําท่านเดนิทางไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและมีความสําคัญกับเมืองอสิฟาฮานมีอายุราว 360 ปีถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 โดย

กษัตรยิช์าห์ อับบาสที ่2 แห่งเปอรเ์ซียโดยมีความกวา้ง 12 เมตร และยาวประมาณ 132 เมตร เพื่อ

สาํหรับขา้มแมน่ า้ซายนัเด (Zayande River) และในขณะเดยีวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นกัน้แม่น้ําอกีดว้ย 

ค า่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SAFIR หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: 
อสิฟาฮาน – อบัยาเนห่ ์- ทะเลทราย - ทะเลเกลอื - คาซาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) เป็นหมู่บา้นโบราณทีอ่ยู่ในหุบเขาคาร ์

คาส (Karkas) บนเทอืกเขาซารโ์กรส หมู่บา้นนี้มีความสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,400 เมตร ชม

ความเป็นอยู่ของชมุชนหมู่บา้นเกา่แกท่ีใ่ชอ้ฐิดนิดบิเป็นวัสดุในการสรา้งบา้น และยังคงสภาพเดมิทีเ่คย

เป็นมาตัง้แตส่มัยโบราณ เมือ่สมัยกอ่นนี้ชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึง่ตอ่มาไดร้ับเอาศาสนา

อสิลามเขา้มา และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปยังทะเลทรายมารานจา๊บ (Maranjab Desert) และทะเลเกลอื หรอืทีเ่รียกกันว่า 

Great Salt Desert คอืทะเลทรายขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ตรงกลางทีร่าบสงูอหิร่านห่างจากตะวันออกไป

ประมาณ 300 กโิลเมตร ทางตะวันออกของกรุงเตหะราน ทะเลทรายมคีวามยาวประมาณ 800 กโิลเมตร

และกวา้ง 320 กโิลเมตรประกอบไปดว้ยโคลนและบ่อเกลือ นับสบิลา้นปี ก่อนบรเิวณนี้ถูกครอบครอง
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โดยมหาสมุทรที่เต็มไปดว้ยเกลือซึง่ลอ้มรอบทวีปเล็ก ๆ ในทวีปตอนนี้ซ ึง่ตอนนี้เป็นศูนย์กลางของ

ประเทศอหิร่าน เมื่อมหาสมุทรแหง้ขึน้มันทิง้เกลอืไวใ้หห้นาราว 6 ถงึ 7 กโิลเมตร เมื่อเวลาผ่านไปชัน้

เกลอืถกูฝังอยู่ใตโ้คลนหนา แตเ่กลอืมคีวามหนาแน่นคอ่นขา้งตํ่า - ตํ่ากว่าชัน้ของโคลนและหนิทีอ่ยู่ใต ้

ชัน้เกลอื ดงันัน้มันเร ิม่ผลกัดนัข ึน้ผ่านตะกอนทีว่างอยู่และในทีส่ดุลา้นปีเกลอืผ่านและโดมทีเ่กดิข ึน้อาจ

เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยานี้  จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่เมืองคาชาน 

(Kashan) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเตหะราน ประมาณ 245 กม. เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงดา้นการทํา

เครื่องปั้นดนิเผา กระเบื้องเคลือบ การทอผา้ เป็นศูนย์กลางทางการคา้ที่สําคัญ และยังเป็นเมืองใน

โอเอซสิทีส่วยงามอุดมสมบูรณ์ ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพันธุด์อกไมน้านาชนดิ  

ค า่        รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NEGARESTAN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6: คาชาน - คฤหาสนเ์ศรษฐ ี- โบรเูจอรด์ ีเฮาส ์– สวนฟิน - รา้นทาวาโซ ่– สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านชมคฤหาสนเ์ศรษฐ ี(Tabantabaee Ancient House) สรา้งขึน้สมัยราชวงศซ์า

ฟาวดิปกครองเปอรเ์ซยี ซึง่เป็นยุคทีเ่มอืงคาชานรุ่งเรอืงทางการคา้อย่างมาก มพี่อคา้วาณิชยท์ีเ่ป็นมหา

เศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนในยุค

ปัจจุบันใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นรําลกึถงึในชว่งทีเ่มืองคาชานเจรญิรุ่งเรือง จากนัน้นําท่านชมโบรูเจอรด์ ี

เฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรือคฤหาสน์หลังนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1875 ใช ้

เวลาสรา้งประมาณ 18 ปี โดยพ่อคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงคาชาน ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทีถ่กู

ตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมลีกัษณะเป็นชอ่งลมเพือ่ใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและหมุนเวียน อีกทัง้ยังทํา

การตกแต่งลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปูนปั้นและทาสใีหม้ีความสวยงามตามแบบลักษณะของ

อหิร่านอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเขา้ชมสวนฟิน (Fin Garden) เป็นสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยี อยู่ตดิกับทีร่าบ

เชงิเขาซาโกรซ ถูกสรา้งข ึน้ในราชวงศซ์าฟาวดิ โดย ชาห ์อับบาสที ่1 ภายในสวนไดถู้กตกแต่งดว้ย

น้ําพุ ทีส่รา้งโดยใชเ้ทคนคิแรงดนัน้ําธรรมชาตเิรยีงราย สามารถใหม้กีําลงัน้ําทีไ่หลไปตามทอ่ตา่งๆ และ

ไหลไปหลอ่เลีย้งตน้ไมต้า่งๆ ภายในสวนดว้ย และยังมวีังอันสวยงามตามแบบฉบับเปอรเ์ซยีอกีดว้ย สวน

นี้ยังไดร้ับข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อกีดว้ย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําท่านแวะรา้นทาวาโซ่ (Tavazo) ซึง่เป็นรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้จําพวกผลไมอ้บแหง้และถั่ว

ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ ถวัพสิตาชโิอ อนิทผาลมั หญา้ซัฟฟรอน เป็นตน้ ใหท้่านไดอ้ริะเลอืกซือ้สนิคา้

ของฝากกลบัประเทศ 

ค า่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

18.00 น.  ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Imam Khomeini International Airport (IKA) 

เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5051 

วนัที ่7: 
กรงุเทพฯ  

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

โปรแกรม : The Great of Persia อหิรา่น 7 วนั 4 คนื     

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:         12-18 เม.ย. 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมท ัง้เทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน) 33,900.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:         26 เม.ย.-2 พ.ค. 62 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

         ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอหิรา่น (ในกรณีทีท่า่นสามารถเตรยีมเอกสารไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด)  

*** ในกรณีทีผุ่เ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่ปกตไิดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืมคีวามจ าเป็นจะตอ้งย ืน่วซีา่หนา้ดา่นน ัน้ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่วซีา่และท าประกนัเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

10. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. สมัภาระมากกวา่ 1 ชิน้ (ส าหรบัเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ) และเกนิกวา่ 20 กก. สมัภาระ

มากกวา่ 1 ชิน้ (ส าหรบัเทีย่วบนิภายในประเทศ) ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (25 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 47,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 47,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 47,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
47,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมท ัง้เทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน) 34,900.- 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทขอ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

 

 

 

 
1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไม่ใชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุหนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รูปส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 รูปพืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ (ถา่ยไม่เกนิ 6 

เดอืน)  

               รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลู

เบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตั ิ

ของลกูคา้ในแตล่ะราย 

1. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศอหิรา่น 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

1. ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

2. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

3. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

4. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

5. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

6. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

7. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

8. สญัชาตปัิจจบุัน .......................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………….. 

9. ชือ่- นามสกลุ บดิา................................................................................................................ 

10.  ชือ่- นามสกลุ มารดา................................................................................................................... 

11. เพศ   ชาย         หญงิ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อหิรา่น) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 
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12. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่        แยกกนัอยู ่                                   

        หมา้ย            อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

13. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส [ภาษาอังกฤษ] 

............................................................................................................................ 

สญัชาตคิูส่มรส ................................อาชพีของคูส่มรส ............................................... 

14. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/ดแูล

ผูเ้ยาว ์

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

16. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................  

17. อเีมล............................................. 

18. อาชพีปัจจบุัน (ระบตํุาแหน่ง ) 

............................................................................................................................ 

ถา้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุาชพีกอ่นเกษียณ …………………………………………………………………… 

19. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ประเภทของธรุกจิ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ที่

อยูข่องสถาบันศกึษา 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….………. 

เบอรโ์ทรทีทํ่างาน ......................................................................... 

20. การศกึษาสงูสดุและหลักสตูรทีเ่รยีนจบมาของทา่น

............................................................................................................................ 

21. ทา่นเดนิทางไปอหิรา่นครัง้นีก้ับใคร (ชือ่-นามสกลุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. ทา่นเคยเดนิทางไปอหิรา่นมากอ่นหรอืไม ่......................................... 

(ถา้เคย) ไปมากีค่รัง้ ........................ไปมาเมือ่ไหร ่(วัน/เดอืน/ปี) ………………..……………… 

จดุประสงคท์ีเ่คยไป .................................. เมอืงทีเ่คยไป .......................................... 

23. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่อหิรา่นมากอ่นหรอืไม ่......................................  

(ถา้เคย) เมือ่ไหร ่(วัน/เดอืน/ปี) …………………………………………..………… 

24. ประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลกทีท่า่นเคยเดนิทางไปในรอบ 5 ปี 

........................................................................................................................... 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


