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อหิร่าน The Great of Persia   

7 DAYS 4 NIGHTS 

 เดนิทาง กนัยายน – ตุลาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 39,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2.เตหะราน – พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาต ิ– พระราชวงัโกเลสตาน – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองเพชรพลอย - หอคอยมลิาด ทาว์เวอร์ – ชีราช(บนิภายใน)  

วนัท่ี 3. ชีราช – Pink Mosque - เปอร์เซโพลสิ – เนโครโพลสิ - อิสฟาฮาน 

วนัท่ี 4. อิสฟาฮาน – จตัรัุสอิหมา่ม – มสัยิดอิหมา่ม - มสัยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวงัอาลี คาป ู- พระราชวงัเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค์ - 
สะพานคาจ ู
วนัท่ี 5. อิสฟาฮาน – อบัยาเน่ห์ - ทะเลเกลือ - คาซาน 

วนัท่ี 6. คาชาน -คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน - เตหะราน – ร้านทาวาโซ่ – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
19.30 น. 

 
22.35 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ S สายการบินมาฮานแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดยสายการบนิ มาฮานแอร์ เท่ียวบนิท่ี W5 050 

วันที่ 2 
เตหะราน – พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ–พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองเพชรพลอย - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ชีราช(บินภายใน) 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2.30 

ชัว่โมง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเตหะราน เมืองหลวงและเมืองใหญ่สดุของประเทศ 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 27 ก.ย. 62 เดนิทางถึงเวลา 02.30 น. *** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเท่ียวชมเมืองเตหะราน น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ท่ีมีช่ือเสียงซึ่งได้เก็บ

สะสมสิง่ของเคร่ืองใช้ตา่งๆ จากทัว่ทกุแห่งในอิหร่าน ถกูน ามารวมกนัไว้ท่ีน่ี และท่ีส าคญัท่ีสดุสิง่ของเคร่ืองใช้ในราชวงศ์ของอะคา
เมนิดท่ีย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปีพร้อมกนันัน้ยงัได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย จากนัน้น าท่านเข้า
ชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังท่ีสร้างอยู่กลางเมือง เป็น
สิง่ก่อสร้างท่ีเก่าประมาณ 400 กวา่ปี ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลงัการปฏิวตัโิดยอิหมา่มโคมยันี พระราชวงัแห่งนีก้็ตกอยู่ในสภาพย ่าแย่ 
ถูกปล่อยทิง้ร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังอ่ืนๆเพิ่งจะมีการบูรณะเม่ือเร่ิมเปิดประเทศอีกครัง้หนึ่งราวๆ 5 ปีท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตามวงัแห่งนีก้็ยงัคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตดัเหล่ียมแบบเพชรท่ีสดุอลงัการ และการตกแต่ง
ภายนอกด้วยกระเบือ้งเคลือบท่ีมีสีสนัและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปะยุค Qajar ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้มาทุก
ตารางนิว้ของพระราชวงัแห่งนีก้็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์ Qajar คือ Nasser Al-Din Shah (ค.ศ. 1848-
1896) โปรดให้สร้างและตกแตง่ขึน้ตามแบบยโุรปท่ีท่านเคยเสดจ็ประพาสมาก่อนหน้านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์เคร่ืองเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานท่ีแห่งนีถ้กูดแูลรักษาและการบริหารงานอย่าง
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เข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเคร่ืองเงินทองและเคร่ืองประดบั อัญมณี เพชรพลอย ไข่มกุ อันล า้ค่า
มากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของท่ีส าคญัต่างๆ หลายอย่างให้ได้ชม อาทิ เช่น เพชรสีชมพ ู(Darya e Noor/Sea of 
Light) เป็นเพชรสีชมพท่ีูเมด็ใหญ่ท่ีสดุในโลก มีน า้หนกัถึง 182 การัต , ลกูโลก (Global of Jewel)  ซึ่งมีน า้หนักประมาณ 18,200 
การัต , พระราชบลัลงัก์ฯ (Naderi Shah Throne) ของกษัตริย์ท่ีเคยนัง่ครองราช มีความสงูประมาณ 2.25 เมตร ประดบัด้วยเพชร
นิลจินดามากกวา่ 26,000 ชิน้ และ มงกฎุเกียนี (Kiani Crown) ซึ่งท าขึน้ในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ท่ีขึน้ครองราชย์ในปี ค.ศ.
1797-1834 ท าด้วยไขม่กุและอญัมณีท่ีมีคา่อีกมากมายรวมแล้วมีน า้หนกัประมาณ 4.5 กก. นอกจากนัน้ยังมีเคร่ืองประดบัต่างๆ
อีกมากมายท่ีประเมนิคา่ไมไ่ด้ น าท่านเดนิทางชมหอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ (Milad Tower) ซึ่งเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจ
ของคนอิหร่านทัง้มวล เน่ืองจากหอคอยแห่งนีอ้อกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทัง้หมด เป็นหอคอยท่ีสงูเป็นอันดบั 6 
ของโลก ด้วยระดบัความสูงถึงยอดเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุงเตหะรานอย่าง
ทัว่ถึงจากหอคอยแห่งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางสู่เมืองชีราซ (Shiraz) 

20.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิ มาฮานแอร์ เท่ียวบนิท่ี W51087 

21.30 น. เดนิทางถึง สนามบินเมืองชีราซ จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั ROYAL HOTEL SHIRAZ หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 ชีราช – สุเหร่าสีชมพู - เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีช่ือว่า Nasir ol Molk Mosque ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นสเุหร่าท่ีมีความสวยงามและ
ส าคญัท่ีสดุของอิหร่านตอนใต้ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ Qajar ประมาณปี ค.ศ. 1876-1888 โดยมีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัลมอล์ค 
เอกลกัษณ์ของสเุหร่านี ้คือ สว่นตา่งๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบือ้งสีชมพ ูสีแดง สีเหลือง เป็นหลกั ซึ่ง เป็นเพียงมสัยิดแห่งเดียวใน
อิหร่าน ไม่ว่าจะมองมาจากมมุใดของมสัยิดก็ตามจะได้เห็นสีของกระเบือ้งท่ีตกแต่งภายในเป็นสีชมพูสวยงามเป็นอย่างมาก 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยามเช้าท่ีสาดแสงผา่นกระจกสีลงมากระทบพืน้ดสูวยงามมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเปอร์เซโพลิส (Persepolis) ซึ่งอยู่ ท่ีเมืองมาร์พดาสท์ อยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. ในอดีตสถานท่ีนีไ้ด้เป็นเมืองหลวง และศนูย์กลางท่ียิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย และได้
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ให้ท่านได้ชมโบราณสถานท่ีสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 
520 ปี จนถึงรัชสมยัของดาริอสุท่ี 3 ซึ่งได้ถกูก่อสร้างปรับปรุงตอ่เตมิมาตลอด ระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนีเ้ป็นป้อมปราการและ
นครศนูย์กลางท่ีประกอบด้วยราชวงัต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ท่ีเก็บทรัพย์สมบตัิ ท่ีเก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ แต่ในปี 
ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถกูกองทพัของอเลก็ซานเดอร์มหาราช บกุเข้าท าลายเผาผลาญจนพนิาศไป เหลือแตซ่ากปรักหักพงัไว้
ให้ชม จากนัน้น าท่านชม เนโครโพลิส(Necropolis) ซึ่งเป็นสสุานท่ีฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมท่ีเด่นใน
การแกะสลกับนผาหินและท่ีส าคญัเป็นสสุานของษัตริย์ ดาริอุสท่ี 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซึ่งเคยปกครองนคร
เปอร์เซโพลิสมาก่อน ซึ่งเรียกว่า นครหลงัความตาย นัค-เชรอสตมั (Naqsh-e-Rostam) หรือ สสุานส่ีกษัตริย์ ถือว่าเป็นสถานท่ี
ส าคญัทางประวตัศิาสตร์อีกแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ
อิหร่านรองจากเมืองเตหะรานและเมืองมชัฮัด ตัง้อยู่ระหว่างกลางของเมืองเตหะรานและเมืองชีราช เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรม
อนัโดดเดน่มากมาย และได้รับขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ระยะทางประมาณ 482 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 
ชัว่โมง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PIROOZI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 
อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - 
พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ - สะพานคาจู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองท่ีมัง่คั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม 

ศนูย์กลางของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขัน้สงูสดุในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอ
พรมเปอร์เซีย การประดษิฐ์อกัษรภาพอิสลามอนัแสนวจิิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย จนได้รับฉายาวา่ Esfahan is half of the world 
ซึ่งแปลว่าไม่ว่าใครจะต้องการสินค้าอะไรก็ตาม ก็ต้องไปหาซือ้กันท่ีเมืองอิสฟาฮาน น าท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม ( Imam 

Square) ซึ่งเป็นจตรัุสท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิหร่าน มีพืน้ท่ีประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมี
ความยาวประมาณ 500 เมตร โดยมีพืน้ท่ีใหญ่กวา่จตรัุสแดงในกรุงมอสโควถึง 2 เท่า โดยมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์เป็นผู้ออกแบบ
และควบคมุการก่อสร้างจตัรัุสแห่งนี ้จตรัุสนีใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัในด้านกิจการทหารและเลน่กีฬาโปโล นอกจากนัน้บริเวณรอบๆ
ยงัมีการตกแตง่เป็นรูปโดมท่ีสวยงาม และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979  จากนัน้น าท่านชม มัสยิดอิหม่าม 
(Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1612 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1638 มี
ยอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมีเสามนิาเรตท่ีมีความสงูประมาณ 40 เมตร จากนัน้น าท่านชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ 
(Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งสร้างโดยชาห์อบับาสท่ี 1 ซึ่งใช้เป็นมสัยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านัน้ โดยเฉพาะตวัโดมซึ่ง
เป็นจดุเดน่และสวยงดงามท่ีสดุในประเทศ จากนัน้ชมพระราชวังอาลี คาปู(Ali Qapu Palace) ซึ่งถกูสร้างขึน้ในสมยัของกษัตริย์
ชาห์ อบับาสท่ี 1 อีกเช่นกนัโดยมีการสร้างเพิม่เตมิจนมีทัง้หมด 6 ชัน้ ซึ่งแตล่ะชัน้ได้ถกูตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดย
ฝีมือจิตรกรชัน้ครูในสมยันัน้ พระราชวงัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประทบัและรับรองพระราชอาคนัตกุะในสมยันัน้ และชัน้บนสดุยัง
ได้ตกแตง่เป็นห้องส าหรับฟังเพลงและเลน่ดนตรี  ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยัและเลือกซือ้ของฝากตา่งๆท่ีบริเวณจตรัุสแห่งนี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปชมเข้าพระราชวังเซเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วงั 40 เสา แต่ความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านัน้ 

แต่เม่ือมองผ่านเข้ามาทางสระน า้หน้าวงัจะเป็นเงาในน า้อีก 20 ต้น รวมเป็น 40 ต้น พระราชวังนีส้ร้างขึน้ในปี ค.ศ.1614 โดย
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สถาปนิก ช่ือชีคห์ บาไฮ มีพืน้ท่ีประมาณ 67,000 ตรม. มีสระน า้อยู่ด้านหน้า มีความยาวประมาณ 110 เมตรและกว้าง 16 เมตร 
ตวัพระราชวงั 2 ชัน้มีการแกะสลกัลวดลายประตหูน้าตา่งท่ีสวยงาม ตามผนงัของห้องโถงด้านในอาคารพระราชวงัจะมีภาพเขียน
ขนาดใหญ่หลายภาพ แตล่ะภาพนัน้จะบอกเลา่เร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ตัง้แต่สมยัจักรวรรดิเปอร์เซียโดยฝีมือศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
ในยุคซาฟาวิด ภายนอกล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ท่ีเขียวชอุ่มเพ่ือให้เป็นท่ีพักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นท่ี
ต้อนรับพระราชอาคนัตกุะ ซึ่งตอ่มาก็ได้ถกูตอ่เตมิและเสร็จเรียบร้อยในยุคของกษัตริย์ชาห์ อับบาสท่ี ในปี ค.ศ.1647 จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่ขต New Julfa ซึ่งเป็นเขตท่ีชาวอาร์เมเนียอพยพมาตัง้รกรากท่ีอาณาจกัรเปอร์เซียแห่งนีต้ัง้แตส่มยัสงครามออตโต
มนั โดยได้น าเอาคริสต์ศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของชาวอาร์เมเนียนมาด้วย น าทุกท่านชมเข้าวิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็น
โบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ท่ีถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของ
เปอร์เซียภายในมีภาพวาดผนังสีสันสวยงามแทบจะทุกตารางนิว้ ให้ทุกท่านได้ช่ืนชมและสวดมนต์ขอพร จากนัน้น าท่านชม
พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ซึ่งจะแสดงเก่ียวกับหนังสือคัมภีร์ไบเบิลต่างๆ ภาพวาดประวตัิศาสตร์ความเป็นมา และการแกะสลักตัว
อักษรบนเส้นผม จากนัน้น าท่านเดินทางไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและมี
ความส าคญักบัเมืองอิสฟาฮานมีอายรุาว 360 ปีถกูสร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 17 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสท่ี 2 แห่งเปอร์เซียโดยมี
ความกว้าง 12 เมตร และยาวประมาณ 132 เมตร เพ่ือส าหรับข้ามแม่น า้ซายันเด (Zayande River) และในขณะเดียวกันก็ใช้
เป็นเข่ือนกัน้แมน่ า้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PIROOZI หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ - ทะเลเกลือ - คาซาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) เป็นหมูบ้่านโบราณท่ีอยู่ในหุบเขาคาร์คาส (Karkas) บนเทือกเขา
ซาร์โกรส หมูบ้่านนีมี้ความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,400 เมตร ชมความเป็นอยู่ของชมุชนหมูบ้่านเก่าแก่ท่ีใช้อิฐดินดิบเป็น
วสัดใุนการสร้างบ้าน และยงัคงสภาพเดมิท่ีเคยเป็นมาตัง้แตส่มยัโบราณ เม่ือสมยัก่อนนีช้าวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่ง
ตอ่มาได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา และได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยังทะเลเกลือ หรือท่ีเรียกกันว่า Great Salt Desert คือทะเลทรายขนาดใหญ่ท่ีอยู่ตรงกลางท่ีราบสงูอิหร่าน

ห่างจากตะวนัออกไปประมาณ 300 กิโลเมตร ทางตะวนัออกของกรุงเตหะราน ทะเลทรายมีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร
และกว้าง 320 กิโลเมตรประกอบไปด้วยโคลนและบอ่เกลือ นบัสบิล้านปี ก่อนบริเวณนีถู้กครอบครองโดยมหาสมทุรท่ีเต็มไปด้วย
เกลือซึ่งล้อมรอบทวีปเลก็ ๆ ในทวีปตอนนีซ้ึ่งตอนนีเ้ป็นศนูย์กลางของประเทศอิหร่าน เม่ือมหาสมทุรแห้งขึน้มนัทิง้เกลือไว้ให้หนา
ราว 6 ถึง 7 กิโลเมตร เม่ือเวลาผา่นไปชัน้เกลือถกูฝังอยู่ใต้โคลนหนา แต่เกลือมีความหนาแน่นค่อนข้างต ่า - ต ่ากว่าชัน้ของโคลน
และหินท่ีอยู่ใต้ชัน้เกลือ ดังนัน้มันเร่ิมผลกัดันขึน้ผ่านตะกอนท่ีวางอยู่และในท่ีสุดล้านปีเกลือผ่านและโดมท่ีเกิดขึน้อาจเป็น
ตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยานี ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคาชาน (Kashan) ซึ่งตัง้อยู่ทางด้านใต้ของกรุง
เตหะราน ประมาณ 245 กม. เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านการท าเคร่ืองปัน้ดินเผา กระเบือ้งเคลือบ การทอผ้า เป็นศนูย์กลางทาง
การค้าท่ีส าคญั และยงัเป็นเมืองในโอเอซิสท่ีสวยงามอดุมสมบรูณ์ ท่ีเตม็ไปด้วยต้นไม้และพนัธุ์ดอกไม้นานาชนิด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NEGARESTAN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
คาชาน -คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน - เตหะราน – ร้าน
ทาวาโซ่ – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมคฤหาสน์เศรษฐี (Tabantabaee Ancient House) สร้างขึน้สมยัราชวงศ์ซาฟาวดิปกครองเปอร์เซีย ซึ่งเป็นยุค

ท่ีเมืองคาชานรุ่งเรืองทางการค้าอย่างมาก มีพอ่ค้าวาณิชย์ท่ีเป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลงันีก้็เป็นหนึ่งในอีกหลาย
หลงัท่ีเป็นมรดกตกทอดมาสูค่นในยคุปัจจบุนัให้เราได้เห็นและย้อนร าลึกถึงในช่วงท่ีเมืองคาชานเจริญรุ่งเรือง จากนัน้น าท่านชม
โบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือคฤหาสน์หลงันีไ้ด้ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1875 ใช้เวลาสร้างประมาณ 
18 ปี โดยพอ่ค้าท่ีมีช่ือเสียงของเมืองคาชาน ภายในประกอบไปด้วยสนามหญ้าท่ีถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ และตวับ้านมีลกัษณะเป็น
ช่องลมเพ่ือให้อากาศได้ถ่ายเทและหมนุเวียน อีกทัง้ยังท าการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการแกะสลกัปนูปัน้และทาสีให้มีความ
สวยงามตามแบบลกัษณะของอิหร่านอีกด้วย จากนัน้น าท่านเข้าชมสวนฟิน (Fin Garden) เป็นสวนสไตล์เปอร์เซีย อยู่ติดกับท่ี
ราบเชิงเขาซาโกรซ ถกูสร้างขึน้ในราชวงศ์ซาฟาวดิ โดย ชาห์ อบับาสท่ี 1 ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน า้พ ุท่ีสร้างโดยใช้เทคนิค
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แรงดนัน า้ธรรมชาตเิรียงราย สามารถให้มีก าลงัน า้ท่ีไหลไปตามท่อตา่งๆ และไหลไปหลอ่เลีย้งต้นไม้ตา่งๆ ภายในสวนด้วย และยัง
มีวงัอนัสวยงามตามแบบฉบบัเปอร์เซียอีกด้วย สวนนีย้งัได้รับขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนัน้น าท่านแวะร้านทาวาโซ่ (Tavazo) ซึ่งเป็นร้านค้าท่ีขายสินค้าจ าพวกผลไม้อบแห้งและถั่วต่างๆมากมาย อาทิเช่น ถัวพิส
ตาชิโอ อินทผาลมั หญ้าซฟัฟรอน เป็นต้น ให้ท่านได้อิระเลือกซือ้สนิค้าของฝากกลบัประเทศ 

18.00 น.  ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Imam Khomeini International Airport (IKA) เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศ

ไทย 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิมาฮานแอร์ เท่ียวบนิท่ี W5051 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 27 ก.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 21.10 น.*** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
07.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ   

  
 

อัตราค่าบริการ  อิหร่าน The Great of Persia  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิมาฮานแอร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋วทัง้
Interและบนิ
ภายใน 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

13-19 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 28,900.- 5,900.- 
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27 ก.ย. - 03 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 28,900.- 5,900.- 
11-17 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 29,900.- 5,900.- 

18-24 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 29,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอิหร่าน 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดไม่เกิน 30 กก. และส าหรับสายการบินภายในไม่เกิน 20 กก., ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหว่างการ
เดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (35 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 



  12  อิหร่าน The Great of Persia  7 DAYS 4 NIGHTS BY W5                                            [GQ3IKA-W5001] 

 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

 

 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

               รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลู

เบือ้งตน้ทีท่ำงบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของ

สถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตั ิ

ของลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

1. เอกสำรสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่(อหิรำ่น) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 10-15 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 



  13  อิหร่าน The Great of Persia  7 DAYS 4 NIGHTS BY W5                                            [GQ3IKA-W5001] 

 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอหิรำ่น 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

1. ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

2. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

3. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

4. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

6. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

8. สญัชำตปัิจจบุัน .......................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………….. 

9. ชือ่- นำมสกลุ บดิำ

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

10.  ชือ่- นำมสกลุ มำรดำ

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

11. เพศ   ชำย         หญงิ 

12. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยำ่        แยกกนัอยู ่                                   

        หมำ้ย            อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

13. ชือ่-นำมสกลุคูส่มรส [ภำษำอังกฤษ] 

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

สญัชำตคิูส่มรส ................................อำชพีของคูส่มรส ............................................... 

14. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

15. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

16. หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................  

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

18. อำชพีปัจจบุัน (ระบตุ ำแหน่ง ) 

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

ถำ้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุำชพีกอ่นเกษียณ …………………………………………………………………… 

19. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ประเภทของธรุกจิ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ 

กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถำบันศกึษำ 

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

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

เบอรโ์ทรทีท่ ำงำน ......................................................................... 

20. กำรศกึษำสงูสดุและหลักสตูรทีเ่รยีนจบมำของทำ่น

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

21. ทำ่นเดนิทำงไปอหิรำ่นครัง้นีก้ับใคร (ชือ่-นำมสกลุ) 

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

22. ทำ่นเคยเดนิทำงไปอหิรำ่นมำกอ่นหรอืไม ่......................................... 

(ถำ้เคย) ไปมำกีค่รัง้ ........................ไปมำเมือ่ไหร ่(วัน/เดอืน/ปี) ………………..……………… 

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

23. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่อหิรำ่นมำกอ่นหรอืไม ่......................................  

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

24. ประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลกทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปในรอบ 5 ปี 

........................................................................................................................... 
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หมำยเหต ุกำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

 

 

 

 


