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The Great of Persia  

อหิรา่น 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 เทีย่วชมอาณาจักรเปอรเ์ซยีอนัเรือ่งชือ่  

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญส่ดุของประเทศ 

 ชมสเุหรา่สชีมพ ู(Pink Mosque) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นสเุหรา่ทีม่คีวามสวยงามและสําคญัทีส่ดุของอหิรา่นตอนใต ้

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

 ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็เพชรสชีมพทูีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 ชมทะเลเกลอืและทะเลทราย ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้อยา่งสวยงาม ไมต่อ้งไปไกลถงึโบลเิวยี     

 บนิตรงสูก่รงุเตหะราน และพักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

 

ราคาเร ิม่ตน้  45,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 61 45,900.- 

วนัที ่  07-13 , 21-27 ธ.ค. 61 47,900.- 

วนัที ่  28 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (วนัหยดุวนัขึน้ปีใหม)่ 49,900.- 

  

    

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – เตหะราน ✈ ✈ ✈   

2 
เตหะราน – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ– พระราชวังโกเลสตาน – 

พพิธิภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย - ชรีาช 
O O O ROYAL SHIRAZ  

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

4 

อสิฟาฮาน – จัตรัุสอหิมา่ม – มสัยดิอหิมา่ม - มสัยดิชคีห ์ลอทฟอล

ลาห ์- พระราชวังอาล ีคาป ู- พระราชวังเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค ์

- สะพานคาจ ู

O O O PIROOZY 

5 
อสิฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คฤหาสนเ์ศรษฐ ี- โบรเูจอรด์ ีเฮาส ์– 

สวนฟิน -คาซาน 
O O O NEGARESTAN  

6 
คาชาน - ทะเลทราย - ทะเลเกลอื - เตหะราน - หอคอยมลิาด ทาว์

เวอร ์– รา้นทาวาโซ ่– สนามบนิ 
O O O   

7 กรงุเทพฯ ✈ X X  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – เตหะราน 

19.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S สายการ

บนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5050 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.40 ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

วนัที ่2: เตหะราน – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ– พระราชวงัโกเลสตาน – พพิธิภณัฑเ์ครือ่ง

เพชรพลอย - ชรีาช 

02.45 น.   เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี ่กรุงเตหะราน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 2.30 ชัว่โมง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญส่ดุของ

ประเทศ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่Sa'ad Abad Complex เป็นพระราชวังฤดูรอ้นเกา่แกข่องพระราชวงศก์า

จาร ์(Qajar Dynasty) ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเทอืกเขา ทางดา้นเหนือของเมอืงเตหะราน(Tehran) ทัง้

ภายในและภายนอก ออกแบบและตกแตง่อยา่งสวยงามตามแบบฉบบัศลิปะเปอรเ์ซยี ภายนอกแวดลอ้ม

ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญน่านาพรรณ และหลังจากทีม่กีารปฏวิัตอิสิลามของอหิร่าน พระราชวังแห่งนี้ก็ได ้

กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ

(National Museum) ทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่ไดเ้กบ็สะสมสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ จากทั่วทกุแหง่ในอหิรา่น ถกู

นํามารวมกนัไวท้ีน่ี ่และทีสํ่าคัญทีส่ดุสิง่ของเครือ่งใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนดิทีย่อ้นอดตีไปถงึ 2,600 

ปีพรอ้มกันนัน้ยังไดแ้สดงถงึความรุ่งเรอืงของอาณาจักรเปอรเ์ซยีในอดตีอกีดว้ย จากนัน้นําท่านเขา้ชม 

พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรอืพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังทีส่รา้งอยู่

กลางเมอืง เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่ประมาณ 400 กว่าปี ซึง่ในชว่งเวลาหนึง่หลังการปฏวิัตโิดยอหิมา่มโค

มยัน ีพระราชวังแหง่นีก้็ตกอยูใ่นสภาพยํา่แย ่ถกูปลอ่ยทิง้รา้งอยา่งน่าอปัยศอดสเูชน่เดยีวกับวังอืน่ๆเพิง่

จะมกีารบูรณะเมือ่เริม่เปิดประเทศอกีครัง้หนึง่ราวๆ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ก็ยังคงความ

งดงามในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหลีย่มแบบเพชรทีส่ดุอลังการ และการตกแต่งภายนอก

ดว้ยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุค Qajar 

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้มาทุกตารางนิว้ของพระราชวังแห่งนี้ก็ดว้ยพระปรชีาของกษัตรยิอ์งคห์นึง่ของราชวงศ ์

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทา่นเคยเสด็จประพาสมากอ่นหนา้นัน้ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานทีแ่หง่นีถ้กูดแูล

รักษาและการบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเครือ่งเงนิทอง

และเครื่องประดับ อัญมณี เพชรพลอย ไข่มุก อันล้ําค่ามากมายเกนิกว่าจะประมาณราคา ซึง่มขีองที่

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

เพชรสชีมพูทีเ่ม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก มน้ํีาหนักถงึ 182 การัต , ลูกโลก (Global of Jewel)  ซึง่มี

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

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

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

1834 ทําดว้ยไขม่กุและอัญมณีทีม่คี่าอกีมากมายรวมแลว้มน้ํีาหนักประมาณ 4.5 กก. นอกจากนัน้ยังมี

เครือ่งประดับตา่งๆอกีมากมายทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ด ้

ค า่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสูเ่มอืงชรีาซ (Shiraz) 

20.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิ มาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W51087 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงชรีาซ จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ROYAL SHIRAZ หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เป็นสเุหรา่ทีม่คีวามสวยงามและสําคัญทีส่ดุของอหิรา่นตอนใต ้สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ ์Qajar ประมาณ

ปี ค.ศ. 1876-1888 โดยมรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรี ์อลัมอลค์ เอกลักษณ์ของสเุหร่านี้ คอื สว่นต่างๆจะถูก

ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสชีมพู สแีดง สเีหลอืง เป็นหลัก ซึง่เป็นเพยีงมัสยดิแห่งเดยีวในอหิร่าน ไม่ว่าจะ

มองมาจากมมุใดของมัสยดิก็ตามจะไดเ้ห็นสขีองกระเบือ้งทีต่กแต่งภายในเป็นสชีมพูสวยงามเป็นอยา่ง

มาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่แสงแดดยามเชา้ทีส่าดแสงผ่านกระจกสลีงมากระทบพืน้ดูสวยงามมาก จากนัน้

นําทา่นเดนิทางไปยงัเปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis) ซึง่อยูท่ีเ่มอืงมารพ์ดาสท ์อยูห่า่งจากเมอืงชรีาซไป

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. ในอดีตสถานที่นี้ไดเ้ป็นเมอืงหลวง และศูนยก์ลางที่

ย ิง่ใหญ่ของอาณาจักรเปอรเ์ซยี และไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ใหท้่านไดช้มโบราณ

สถานทีส่รา้งโดยกษัตรยิด์ารอิสุมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี จนถงึรัชสมยัของดารอิสุที ่3 ซึง่

ไดถ้กูกอ่สรา้งปรับปรงุตอ่เตมิมาตลอด ระยะเวลา 200 ปี นครแหง่นีเ้ป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางที่

ประกอบดว้ยราชวังตา่งๆ หอ้งโถงใหญ่ ทีเ่ก็บทรัพยส์มบัต ิทีเ่ก็บสิง่ของมคี่าต่างๆ ทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุ 

แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถ้กูกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช บกุเขา้ทําลายเผาผลาญจน

พนิาศไป เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม จากนัน้นําทา่นชมเนโครโพลสิ(Necropolis) ซึง่เป็นสสุาน

ทีฝั่งศพของกษัตรยิ ์4 องค ์ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมทีเ่ด่นในการแกะสลักบนผาหนิและทีสํ่าคัญเป็น

สสุานของษัตรยิ ์ดารอิสุที ่1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3 พระองคซ์ ึง่เคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมา

กอ่น ซึง่เรยีกวา่ นครหลังความตาย นคั-เชรอสตมั (Naqsh-e-Rostam) หรอื สสุานสีก่ษัตรยิ ์ถอืว่า

เป็นสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนึง่ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 ของประเทศอหิร่าน
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รองจากเมอืงเตหะรานและเมอืงมชัฮดั ตัง้อยูร่ะหวา่งกลางของเมอืงเตหะรานและเมอืงชรีาช เป็นเมอืงที่

มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นมากมาย และไดรั้บขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ระยะทาง

ประมาณ 482 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง  

ค า่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PIROOZY หรอืเทยีบเทา่  

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

อาล ีคาป ู- พระราชวงัเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค ์- สะพานคาจ ู

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมอืงทีม่ั่งคั่งดา้นศูนยก์ลางการ

คา้ขาย อตุสาหกรรม ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ จนถงึ

ขัน้สงูสดุในเกอืบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี การประดษิฐอ์ักษรภาพอสิลามอันแสนวจิติร

สวยงามแบบเปอรเ์ซยี จนไดรั้บฉายาว่า Esfahan is half of the world ซึง่แปลว่าไมว่่าใครจะ

ตอ้งการสนิคา้อะไรก็ตาม ก็ตอ้งไปหาซือ้กันทีเ่มอืงอสิฟาฮาน นําท่านไปชม จตัรุสัอหิมา่ม (Imam 

Square) ซึง่เป็นจตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในอหิร่าน มพีืน้ทีป่ระมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร มคีวามกวา้ง

ประมาณ 165 เมตร และมคีวามยาวประมาณ 500 เมตร โดยมพีืน้ทีใ่หญก่วา่จตรัุสแดงในกรงุมอสโควถงึ 

2 เท่า โดยมสีถาปนกิ อาล ีอัคบารเ์ป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งจัตุรัสแห่งนี้ จตุรัสนี้ใหเ้ป็น

สถานทีสํ่าคัญในดา้นกจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล นอกจากนัน้บรเิวณรอบๆยงัมกีารตกแตง่เป็นรปูโดม

ทีส่วยงาม และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.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

สวยงดงามทีส่ดุในประเทศ จากนัน้ชมพระราชวงัอาล ีคาปู(Ali Qapu Palace) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน

สมัยของกษัตรยิช์าห ์อับบาสที่ 1 อกีเชน่กันโดยมกีารสรา้งเพิม่เตมิจนมทีัง้หมด 6 ชัน้ ซึง่แต่ละชัน้ได ้

ถกูตกแตง่ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชัน้ครูในสมัยนัน้ พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระทับและรับรองพระราชอาคนัตกุะในสมยันัน้ และชัน้บนสดุยงัไดต้กแตง่เป็นหอ้งสําหรับฟังเพลง

และเลน่ดนตร ี ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัยและเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆทีบ่รเิวณจตรัุสแหง่นี ้  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านไปชมเขา้พระราชวงัเซเฮล โชตนุ (Chehel Sotun Palace) หรอื วัง 40 เสา แต่ความจรงิ

แลว้มเีสาเพยีง 20 ตน้เท่านัน้ แต่เมือ่มองผ่านเขา้มาทางสระน้ําหนา้วังจะเป็นเงาในน้ําอกี 20 ตน้ รวม

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

ตรม. มสีระน้ําอยูด่า้นหนา้ มคีวามยาวประมาณ 110 เมตรและกวา้ง 16 เมตร ตัวพระราชวัง 2 ชัน้มกีาร

แกะสลักลวดลายประตูหนา้ต่างทีส่วยงาม ตามผนังของหอ้งโถงดา้นในอาคารพระราชวังจะมภีาพเขยีน

ขนาดใหญห่ลายภาพ แตล่ะภาพนัน้จะบอกเลา่เรือ่งราวในประวัตศิาสตรต์ัง้แตส่มยัจักรวรรดเิปอรเ์ซยีโดย

ฝีมอืศลิปินที่มชี ือ่เสยีงในยุคซาฟาวดิ ภายนอกลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท้ีเ่ขยีวชอุ่มเพื่อใหเ้ป็นที่

พักผ่อนของกษัตรยิแ์ละนางสนมต่อมาใชเ้ป็นทีต่อ้นรับพระราชอาคันตุกะ ซึง่ต่อมาก็ไดถู้กต่อเตมิและ

เสร็จเรียบรอ้ยในยุคของกษัตรยิช์าห ์อับบาสที ่ในปี ค.ศ.1647 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เขต New 

Julfa ซึง่เป็นเขตทีช่าวอารเ์มเนยีอพยพมาตัง้รกรากทีอ่าณาจักรเปอรเ์ซยีแห่งนี้ตัง้แต่สมัยสงครามออต

โตมัน โดยไดนํ้าเอาครสิตศ์าสนาซึง่เป็นศาสนาของชาวอาร์เมเนียนมาดว้ย นําทุกท่านชมเขา้วหิาร

แวงค ์(Vank Church) ซึง่เป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิต ์ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
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1655 ในรปูแบบผสมผสานศลิปะของยโุรปและของเปอรเ์ซยีภายในมภีาพวาดผนังสสีันสวยงามแทบจะ

ทกุตารางนิว้ ใหท้กุทา่นไดช้ืน่ชมและสวดมนตข์อพร จากนัน้นําทา่นชมพพิธิภณัฑข์องโบสถซ์ ึง่จะแสดง

เกีย่วกบัหนังสอืคัมภรีไ์บเบลิตา่งๆ ภาพวาดประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา และการแกะสลักตัวอักษรบนเสน้

ผม จากนัน้นําท่านเดนิทางไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึง่เป็นอกีหนึ่งสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและมคีวามสําคัญกับเมืองอสิฟาฮานมอีายุราว 360 ปีถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 โดย

กษัตรยิช์าห์ อับบาสที่ 2 แห่งเปอร์เซยีโดยมคีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวประมาณ 132 เมตร เพื่อ

สําหรับขา้มแมน่ า้ซายนัเด (Zayande River) และในขณะเดยีวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นกัน้แมน้ํ่าอกีดว้ย 

ค า่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PIROOZY หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: 
อสิฟาฮาน – อบัยาเนห่ ์– คาซาน - คฤหาสนเ์ศรษฐ ี- โบรเูจอรด์ ีเฮาส ์– สวนฟิน  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) เป็นหมูบ่า้นโบราณทีอ่ยูใ่นหุบเขาคาร์

คาส (Karkas) บนเทอืกเขาซารโ์กรส หมูบ่า้นนี้มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,400 เมตร ชม

ความเป็นอยูข่องชมุชนหมูบ่า้นเกา่แกท่ีใ่ชอ้ฐิดนิดบิเป็นวัสดุในการสรา้งบา้น และยังคงสภาพเดมิทีเ่คย

เป็นมาตัง้แตส่มยัโบราณ เมือ่สมยักอ่นนีช้าวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึง่ตอ่มาไดรั้บเอาศาสนา

อสิลามเขา้มา และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงคาชาน (Kashan) ซึง่ตัง้อยูท่างดา้นใตข้องกรุงเตหะราน ประมาณ 245 

กม. เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการทําเครือ่งปั้นดนิเผา กระเบือ้งเคลอืบ การทอผา้ เป็นศูนยก์ลางทาง

การคา้ทีสํ่าคัญ และยังเป็นเมอืงในโอเอซสิทีส่วยงามอดุมสมบรูณ์ ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพันธุด์อกไม ้

นานาชนดิ จากนัน้นําท่านชมคฤหาสนเ์ศรษฐ ี(Tabantabaee Ancient House) สรา้งขึน้สมัย

ราชวงศซ์าฟาวดิปกครองเปอรเ์ซยี ซึง่เป็นยคุทีเ่มอืงคาชานรุง่เรอืงทางการคา้อยา่งมาก มพี่อคา้วาณชิย์

ทีเ่ป็นมหาเศรษฐมีากมาย คฤหาสน์เศรษฐหีลังนี้ก็เป็นหนึง่ในอกีหลายหลังทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาสูค่น

ในยคุปัจจุบันใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นรําลกึถงึในชว่งทีเ่มอืงคาชานเจรญิรุ่งเรอืง จากนัน้นําท่านชมโบรู

เจอรด์ ีเฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรอืคฤหาสน์หลังนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1875 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 18 ปี โดยพอ่คา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงคาชาน ภายในประกอบไปดว้ยสนาม

หญา้ทีถ่กูตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้และตัวบา้นมลีักษณะเป็นชอ่งลมเพือ่ใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและหมนุเวยีน อกี

ทัง้ยงัทําการตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลักปนูปัน้และทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลักษณะ

ของอหิรา่นอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเขา้ชมสวนฟิน (Fin Garden) เป็นสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยี อยูต่ดิกับที่

ราบเชงิเขาซาโกรซ ถกูสรา้งขึน้ในราชวงศซ์าฟาวดิ โดย ชาห ์อบับาสที ่1 ภายในสวนไดถ้กูตกแตง่ดว้ย

น้ําพ ุทีส่รา้งโดยใชเ้ทคนคิแรงดันน้ําธรรมชาตเิรยีงราย สามารถใหม้กํีาลังน้ําทีไ่หลไปตามท่อต่างๆ และ

ไหลไปหลอ่เลีย้งตน้ไมต้า่งๆ ภายในสวนดว้ย และยงัมวีังอนัสวยงามตามแบบฉบบัเปอรเ์ซยีอกีดว้ย สวน

นีย้งัไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อกีดว้ย  

ค า่        รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NEGARESTAN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6: คาชาน - ทะเลทราย - ทะเลเกลอื - เตหะราน - หอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์– รา้นทาวาโซ ่

– สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําท่านเดนิทางไปยังทะเลทราย และ ทะเลเกลอื Dasht-e Kavir หรอื ทีเ่รยีกกันว่า Great Salt 

Desert คอืทะเลทรายขนาดใหญ่ทีอ่ยูต่รงกลางทีร่าบสูงอหิร่านห่างจากตะวันออกไปประมาณ 300 

กโิลเมตร ทางตะวันออกของกรงุเตหะราน ทะเลทรายมคีวามยาวประมาณ 800 กโิลเมตรและกวา้ง 320 

กโิลเมตรประกอบไปดว้ยโคลนและบอ่เกลอื นับสบิลา้นปี กอ่นบรเิวณนี้ถูกครอบครองโดยมหาสมทุรที่

เต็มไปดว้ยเกลอืซึง่ลอ้มรอบทวปีเล็ก ๆ ในทวปีตอนนี้ซ ึง่ตอนนี้เป็นศูนยก์ลางของประเทศอหิร่าน เมือ่

มหาสมุทรแหง้ขึน้มันทิง้เกลอืไวใ้หห้นาราว 6 ถงึ 7 กโิลเมตร เมือ่เวลาผ่านไปชัน้เกลือถูกฝังอยู่ใต ้

โคลนหนา แตเ่กลอืมคีวามหนาแน่นคอ่นขา้งตํ่า - ตํ่ากวา่ชัน้ของโคลนและหนิทีอ่ยูใ่ตช้ัน้เกลอื ดังนัน้มนั

เริม่ผลักดันขึน้ผ่านตะกอนทีว่างอยูแ่ละในทีสุ่ดลา้นปีเกลอืผ่านและโดมทีเ่กดิขึน้โดมของ Dasht-e 

Kavir อาจเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยานี ้ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําเดนิทางสู่กรุงเตหะราน นําท่านเดนิทางชมหอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซึง่เป็น

หอคอย แห่งความภาคภูมใิจของคนอหิร่านทัง้มวล เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ออกแบบก่อสรา้งโดย

สถาปนกิชาวอหิรา่นเองทัง้หมด เป็นหอคอยทีส่งูเป็นอนัดับ 6 ของโลก ดว้ยระดับความสงูถงึยอดเสาสง่

สัญญาณโทรคมนาคมถงึ 435 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอยา่งทั่วถงึจากหอคอย

แหง่นี ้จากนัน้นําทา่นแวะรา้นทาวาโซ ่(Tavazo) ซึง่เป็นรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้จําพวกผลไมอ้บแหง้และ

ถั่วต่างๆมากมาย อาทเิช่น ถัวพสิตาชโิอ อนิทผาลัม หญา้ซัฟฟรอน เป็นตน้ ใหท้่านไดอ้ริะเลอืกซือ้

สนิคา้ของฝากกลับประเทศ 

ค า่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

19.00 น.  ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Imam Khomeini International Airport (IKA) 

เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

21.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5051 

วนัที ่7: 
กรงุเทพฯ  

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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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:    16-22 พ.ย. , 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 61 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:       07-13 , 21-27 ธ.ค. 61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 45,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 45,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 45,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
45,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมท ัง้เทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน) 34,900.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 47,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 47,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 47,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
47,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมท ัง้เทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน)  34,900.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:       28 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (วนัหยดุวนัขึน้ปีใหม)่ 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอหิรา่น  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

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

(ส าหรบัเทีย่วบนิภายในประเทศ) ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (35 USD) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 21 USD) 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมท ัง้เทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน) 36,900.- 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทขอ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 
 
1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวันหมดอายหุนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 รปูพืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืน)  

               รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลู

เบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตั ิ

ของลกูคา้ในแตล่ะราย 

1. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อหิรา่น) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอหิรา่น 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

6. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

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

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

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

11. เพศ   ชาย         หญงิ 

12. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่        แยกกันอยู ่                                   

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

13. 10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

14. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

15. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................  

16. อเีมล............................................. 

17. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

18. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา 

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

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


