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The Great of Persia  

อหิรา่น 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 เทีย่วชมอาณาจักรเปอรเ์ซยีอนัเรือ่งชือ่  

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญ่สดุของประเทศ 

 ชมสเุหร่าสชีมพู (Pink Mosque) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นสเุหร่าทีม่คีวามสวยงามและสําคญัทีส่ดุของอหิร่านตอนใต ้

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

 ชม พพิธิภัณฑเ์ครือ่งเพชรพลอย ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บเพชรสชีมพูทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

 ชมทะเลเกลอืและทะเลทราย ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้อย่างสวยงาม ไม่ตอ้งไปไกลถงึโบลเิวยี     

 บนิตรงสูก่รุงเตหะราน และพักโรงแรมระดบั 4 ดาว  

 

ราคาเร ิม่ตน้  46,900.- 
ราคาทวัร ์  +ต ัว๋เคร ือ่งบนิ  
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         กําหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  28 ก.ย.-4 ต.ค.61  46,900.- 

วนัที ่  12-18 , 19-25 ต.ค.61 47,900.- 

วนัที ่  16-22 พ .ย . 61 46,900.- 

วนัที ่  30 พ.ย.-06 ธ.ค.61,07-13, 21-27 ธ.ค.61 47,900.- 

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

  

    

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – เตหะราน ✈ ✈ ✈   

2 
เตหะราน – พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาต ิ– พระราชวงัโกเลสตาน – 

พพิธิภัณฑเ์ครือ่งเพชรพลอย - ชรีาช  
O O O ROYAL SHIRAZ  

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

4 

อสิฟาฮาน – จัตรุัสอหิม่าม – มัสยดิอหิม่าม - มัสยดิชคีห ์ลอทฟอล

ลาห์ - พระราชวงัอาล ีคาปู - พระราชวงัเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค ์

- สะพานคาจู  

O O O PIROOZY 

5 
อสิฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คฤหาสนเ์ศรษฐ ี - โบรูเจอรด์ ีเฮาส์ – สวน

ฟิน -คาซาน  
O O O NEGARESTAN  

6 
คาชาน - ทะเลทราย - ทะเลเกลอื - เตหะราน - หอคอยมลิาด ทาว์

เวอร์ – รา้นทาวาโซ ่– สนามบนิ 
O O O   

7 กรุงเทพฯ ✈ X X  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ  –  เตหะราน 

19.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์S สายการ

บนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5050 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.40 ชม/.รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครือ่งบนิ(  
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วนัที ่2: เตหะราน – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติ  – พระราชวงัโกเลสตาน  – พพิธิภณัฑเ์ครือ่ง

เพชรพลอย  - ชรีาช 

02.45 น  . เดนิทางถงึสนามบนิโคไมน่ี กรงุเตหะราน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 2330 ชัว่โมง จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเตหะราน เมอืงหลวงและนครใหญ่สุดของ

ประเทศ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ Sa'ad Abad Complex  เป็นพระราชวังฤดูรอ้นเก่าแก่ของพระราชวงศก์าจาร ์

(Qajar Dynasty) ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเทอืกเขา ทางดา้นเหนือของเมอืงเตหะราน(Tehran( ทัง้ภายในและ

ภายนอก ออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบฉบับศลิปะเปอรเ์ซยี ภายนอกแวดลอ้มไปดว้ย

ตน้ไมน้อ้ยใหญ่นานาพรรณ และหลงัจากทีม่กีารปฏวิตัอิสิลามของอหิร่าน พระราชวงัแห่งน้ีก็ไดก้ลายมา

เป็นพิพิธภัณฑ ์เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม  นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ    ( National 

Museum) ทีม่ชีือ่เสยีงซึง่ไดเ้ก็บสะสมสิง่ของเครื่องใชต้่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอหิร่าน ถูกนํามารวมกัน

ไวท้ีน่ี่ และทีส่ําคญัทีส่ดุสิง่ของเครือ่งใชใ้นราชวงศข์องอะคาเมนิดที่ยอ้นอดตีไปถงึ 2,600  ปีพรอ้มกัน

นั้นยังไดแ้สดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เ์ซียในอดีตอีกดว้ย จากนั้นนําท่านเขา้ชม 

พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) หรอืพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สรา้งอยู่กลาง

เมอืง เป็นสิง่ก่อสรา้งที่เก่าประมาณ 400  กว่าปี ซึง่ในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏวิัตโิดยอหิม่ามโคมัยนี 

พระราชวงัแห่งน้ีก็ตกอยู่ในสภาพยํ่าแย่ ถูกปลอ่ยทิง้รา้งอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดยีวกับวังอืน่ๆเพิง่จะมี

การบูรณะเมือ่เริม่เปิดประเทศอกีครัง้หนึง่ราวๆ 5 ปีทีผ่่านมา  อย่างไรก็ตามวังแห่งน้ีก็ยังคงความงดงาม

ในการตกแต่งภายในดว้ยกระจกเงาตัดเหลีย่มแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกดว้ย

กระเบื้องเคลอืบที่มีสสีันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศลิปะยุค Qajar ทัง้หมดที่

เกดิขึน้มาทุกตารางนิว้ของพระราชวงัแห่งน้ีก็ดว้ยพระปรีชาของกษัตรยิอ์งคห์นึ่งของราชวงศ ์Qajar คอื 

Nasser Al-Din Shah (ค  .ศ  .1848-1896  ( โปรดใหส้รา้งและตกแต่งขึน้ตามแบบยุโรปที่ท่านเคยเสด็จ

ประพาสมากอ่นหนา้นัน้ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์คร ือ่งเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานทีแ่ห่งน้ีถูกดแูลรักษา

และการบรหิารงานอย่างเขม้งวดโดยธนาคารชาตขิองอหิร่าน ภายในเต็มไปดว้ยเครื่องเงนิทองและ

เครือ่งประดบั อญัมณี เพชรพลอย ไข่มุก อันล้ําค่ามากมายเกนิกว่าจะประมาณราคา ซึง่มีของที่สําคัญ

ตา่งๆ หลายอย่างใหไ้ดช้ม อาท ิเชน่ เพชรสชีมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสชีมพูที่เม็ด

ใหญ่ทีส่ดุในโลก มน้ํีาหนักถงึ 182 การัต , ลูกโลก (Global of Jewel)  ซึง่มน้ํีาหนักประมาณ 182200  กา

รัต , พระราชบลัลงักฯ์ (Naderi Shah Throne) ของกษัตรยิท์ีเ่คยน่ังครองราช มคีวามสงูประมาณ   2325 

เมตร ประดับดว้ยเพชรนิลจนิดามากกว่า  262000  ชิน้  และ มงกุฎเกยีน ี (Kiani Crown) ซึง่ทําขึน้ใน

ราชวงศข์องฟาทห ์อาล ีซาฮ ์ทีข่ ึน้ครองราชยใ์นปี ค  .ศ .1797-1834  ทําดว้ยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอกี

มากมายรวมแลว้มน้ํีาหนักประมาณ  435 กก .นอกจากนัน้ยังมีเครื่องประดับต ์า่งๆอกีมากมายที่ประเมนิ

คา่ไม่ได ้
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คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูเ่มอืงชรีาซ  ( Shiraz) 

20.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิ มาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W51087 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงชรีาซ จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ROYAL SHIRAZ หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านไปชม สเุหร่าสชีมพู (Pink Mosque) หรอืมชีือ่วา่ Nasir ol Molk Mosque ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นสเุหร่าที่

มคีวามสวยงามและสําคญัทีส่ดุของอหิร่านตอนใต ้สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ ์Qajar ประมาณปี ค.ศ. 

1876-1888 โดยมรีซ์า ฮาซาน อล ีนาซรี ์อลัมอลค์ เอกลกัษณข์องสเุหร่าน้ี คอื ส่วนตา่งๆจะถูกตกแตง่

ดว้ยกระเบือ้งสชีมพู สแีดง สเีหลอืง เป็นหลกั ซึง่เป็นเพยีงมสัยดิแห่งเดยีวในอหิร่าน ไม่วา่จะมองมา
จากมุมใดของมัสยดิก็ตามจะไดเ้ห็นสขีองกระเบือ้งทีต่กแตง่ภายในเป็นสชีมพูสวยงามเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่แสงแดดยามเชา้ทีส่าดแสงผ่านกระจกสลีงมากระทบพืน้ดสูวยงามมาก จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางไปยงัเปอรเ์ซโพลสิ (Persepolis) ซึง่อยู่ทีเ่มอืงมารพ์ดาสท ์อยู่ห่างจากเมอืงชรีาซไปทาง

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. ในอดตีสถานทีน้ี่ไดเ้ป็นเมอืงหลวง และศนูยก์ลางทีย่ ิง่ใหญ่

ของอาณาจักรเปอรเ์ซยี และไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ใหท้่านไดช้มโบราณสถานที่

สรา้งโดยกษัตรยิด์ารอิสุมหาราชกอ่นครสิตกาลประมาณ 520 ปี จนถงึรชัสมยัของดารอิสุที ่3 ซึง่ไดถู้ก

กอ่สรา้งปรับปรงุตอ่เตมิมาตลอด ระยะเวลา 200 ปี นครแห่งน้ีเป็นป้อมปราการและนครศนูยก์ลางที่

ประกอบดว้ยราชวงัตา่งๆ หอ้งโถงใหญ่ ทีเ่ก็บทรัพยส์มบตั ิทีเ่ก็บสิง่ของมคีา่ตา่งๆ ทีม่คีวามสําคญัทีส่ดุ 

แตใ่นปี ค.ศ. 330 กอ่นครสิตกาล ไดถู้กกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช บุกเขา้ทําลายเผาผลาญจน

พนิาศไป เหลอืแตซ่ากปรักหักพังไวใ้หช้ม จากนัน้นําท่านชมเนโครโพลสิ(Necropolis) ซึง่เป็นสสุานที่

ฝังศพของกษัตรยิ ์4 องค ์ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมทีเ่ดน่ในการแกะสลกับนผาหนิและทีส่ําคญัเป็น

สสุานของษัตรยิ ์ดารอิสุที ่1 และกษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาอกี 3 พระองคซ์ ึง่เคยปกครองนครเปอรเ์ซโพลสิมา

กอ่น ซึง่เรยีกวา่ นครหลงัความตาย นัค-เชรอสตมั (Naqsh-e-Rostam( หรอื สสุานสีก่ษัตรยิ ์ถอืวา่เป็น

สถานทีส่ําคญัทางประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึง่ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศอหิร่านรอง

จากเมอืงเตหะรานและเมอืงมัชฮดั ตัง้อยู่ระหวา่งกลางของเมอืงเตหะรานและเมอืงชรีาช เป็นเมอืงทีม่ี

สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่มากมาย และไดร้ับขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ระยะทางประมาณ 

482 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง  
คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PIROOZY หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่4: อสิฟาฮาน – จัตรุัสอหิม่าม – มัสยดิอหิม่าม - มัสยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์- พระราชวงัอาล ีคาปู - 

พระราชวงัเซเฮล โชตนุ – วหิารแวงค ์- สะพานคาจ ู

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงอสิฟาฮาน (Isfahan) ซึง่เป็นเมอืงทีม่ั่งคัง่ดา้นศนูยก์ลางการ

คา้ขาย อตุสาหกรรม ศนูยก์ลางของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วรรณกรรมและวทิยาการ 
จนถงึขัน้สงูสดุในเกอืบทุกดา้น โดยเฉพาะการทอพรมเปอรเ์ซยี การประดษิฐอ์กัษรภาพอสิลามอนัแสน

วจิติรสวยงามแบบเปอรเ์ซยี จนไดร้ับฉายาวา่ Esfahan is half of the world ซึง่แปลวา่ไม่วา่ใครจะ

ตอ้งการสนิคา้อะไรก็ตาม ก็ตอ้งไปหาซือ้กนัทีเ่มอืงอสิฟาฮาน นําท่านไปชม จัตรุัสอหิม่าม (Imam 

Square( ซึง่เป็นจตรุัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในอหิร่าน มพีืน้ทีป่ระมาณ 80,000 กวา่ตารางเมตร มคีวามกวา้ง

ประมาณ 165 เมตร และมคีวามยาวประมาณ 500 เมตร โดยมพีืน้ทีใ่หญ่กวา่จตรุัสแดงในกรุงมอสโควถงึ 

2 เท่า โดยมสีถาปนกิ อาล ีอัคบารเ์ป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งจัตรุัสแหง่น้ี จตรุัสนี้ใหเ้ป็น

สถานทีส่ําคญัในดา้นกจิการทหารและเลน่กฬีาโปโล นอกจากนัน้บรเิวณรอบๆยังมกีารตกแตง่เป็นรูป

โดมทีส่วยงาม และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979  จากนัน้นําท่านชม มัสยดิอหิม่าม 

(Imam Mosque) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1612 และ

สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1638 มยีอดโดมสงูประมาณ 30 เมตร และมเีสามนิาเรตทีม่คีวามสงูประมาณ 40 

เมตร จากนัน้นําท่านชม มัสยดิชคีห ์ลอทฟอลลาห ์(Sheikh Lotfollah Mosque) ซึง่สรา้งโดยชาหอ์บั

บาสที ่1 ซึง่ใชเ้ป็นมัสยดิสว่นพระองคแ์ละราชวงศเ์ท่านัน้ โดยเฉพาะตวัโดมซึง่เป็นจุดเดน่และสวย

งดงามทีส่ดุในประเทศ จากนัน้ชมพระราชวงัอาล ีคาปู(Ali Qapu Palace) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของ
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กษัตรยิช์าห ์อบับาสที ่1 อกีเชน่กนัโดยมกีารสรา้งเพิม่เตมิจนมทีัง้หมด 6 ชัน้ ซึง่แตล่ะชัน้ไดถู้กตกแตง่

ดว้ยภาพจติรกรรมหลากหลายโดยฝีมอืจติรกรชัน้ครูในสมัยนัน้ พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นที่
ประทับและรับรองพระราชอาคนัตกุะในสมัยนัน้ และชัน้บนสดุยังไดต้กแตง่เป็นหอ้งสําหรับฟังเพลงและ

เลน่ดนตรี  ใหท้่านอสิระตามอธัยาศยัและเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆทีบ่รเิวณจตรุัสแห่งน้ี   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําท่านไปชมเขา้พระราชวงัเซเฮล โชตนุ (Chehel Sotun Palace) หรอื วงั 40 เสา แตค่วามจรงิแลว้มเีสา

เพยีง 20 ตน้เท่านัน้ แตเ่มือ่มองผ่านเขา้มาทางสระน้ําหนา้วงัจะเป็นเงาในน้ําอกี 20 ตน้ รวมเป็น 40 ตน้ 

พระราชวงัน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนกิ ชือ่ชคีห ์บาไฮ มพีืน้ทีป่ระมาณ 67,000 ตรม. มสีระ
น้ําอยู่ดา้นหนา้ มคีวามยาวประมาณ 110 เมตรและกวา้ง 16 เมตร ตวัพระราชวงั 2 ชัน้มกีารแกะสลกั
ลวดลายประตหูนา้ตา่งทีส่วยงาม ตามผนังของหอ้งโถงดา้นในอาคารพระราชวงัจะมภีาพเขยีนขนาด

ใหญ่หลายภาพ แตล่ะภาพนัน้จะบอกเลา่เรือ่งราวในประวัตศิาสตรต์ัง้แตส่มัยจักรวรรดเิปอรเ์ซยีโดยฝีมอื
ศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงในยุคซาฟาวดิ ภายนอกลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่ักผ่อน
ของกษัตรยิแ์ละนางสนมตอ่มาใชเ้ป็นทีต่อ้นรับพระราชอาคนัตกุะ ซึง่ตอ่มาก็ไดถู้กตอ่เตมิและเสร็จ

เรยีบรอ้ยในยุคของกษัตรยิช์าห ์อบับาสที ่ในปี ค.ศ.1647 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่ขต New Julfa ซึง่

เป็นเขตทีช่าวอารเ์มเนียอพยพมาตัง้รกรากที่อาณาจักรเปอรเ์ซยีแหง่น้ีตัง้แตส่มยัสงครามออตโตมัน 
โดยไดนํ้าเอาครสิตศ์าสนาซึง่เป็นศาสนาของชาวอารเ์มเนียนมาดว้ย นําทุกท่านชมเขา้วหิารแวงค ์

(Vank Church) ซึง่เป็นโบสถข์องชาวอารเ์มเนียนทีนั่บถอืศาสนาครสิต ์ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1655 ใน

รูปแบบผสมผสานศลิปะของยุโรปและของเปอรเ์ซยีภายในมภีาพวาดผนังสสีนัสวยงามแทบจะทุก
ตารางนิว้ ใหทุ้กท่านไดช้ืน่ชมและสวดมนตข์อพร จากนัน้นําท่านชมพพิธิภัณฑข์องโบสถซ์ ึง่จะแสดง
เกีย่วกบัหนังสอืคมัภรีไ์บเบลิตา่งๆ ภาพวาดประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา และการแกะสลกัตวัอกัษรบนเสน้

ผม จากนัน้นําท่านเดนิทางไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึง่เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามและ

มคีวามสําคญักบัเมอืงอสิฟาฮานมอีายุราว 360 ปีถูกสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 โดยกษัตรยิช์าห ์อบั

บาสที ่2 แห่งเปอรเ์ซยีโดยมคีวามกวา้ง 12 เมตร และยาวประมาณ 132 เมตร เพือ่สําหรับขา้มแม่น้ําซา

ยันเด (Zayande River) และในขณะเดยีวกนัก็ใชเ้ป็นเขือ่นกัน้แม่น้ําอกีดว้ย 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PIROOZY หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5: อสิฟาฮาน – อบัยาเน่ห ์– คาซาน - คฤหาสนเ์ศรษฐ ี- โบรูเจอรด์ ีเฮาส ์– สวนฟิน  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นแอบยาเนห ์(Abyaneh Village) เป็นหมู่บา้นโบราณทีอ่ยู่ในหุบเขาคารค์าส 

(Karkas) บนเทอืกเขาซารโ์กรส หมู่บา้นน้ีมคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,400 เมตร ชมความ

เป็นอยู่ของชมุชนหมู่บา้นเกา่แกท่ีใ่ชอ้ฐิดนิดบิเป็นวสัดใุนการสรา้งบา้น และยังคงสภาพเดมิทีเ่คยเป็นมา
ตัง้แตส่มัยโบราณ เมือ่สมยักอ่นน้ีชาวเมอืงนับถอืศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซึง่ตอ่มาไดร้ับเอาศาสนา

อสิลามเขา้มา และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงคาชาน (Kashan) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเตหะราน ประมาณ 245 กม. 

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการทําเครือ่งปั้นดนิเผา กระเบือ้งเคลอืบ การทอผา้ เป็นศนูยก์ลางทางการคา้
ทีส่ําคญั และยังเป็นเมอืงในโอเอซสิทีส่วยงามอดุมสมบูรณ ์ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพันธุด์อกไมน้านา

ชนดิ จากนัน้นําท่านชมคฤหาสนเ์ศรษฐ ี(Tabantabaee Ancient House( สรา้งขึน้สมยัราชวงศซ์าฟาวดิ

ปกครองเปอรเ์ซยี ซึง่เป็นยุคทีเ่มอืงคาชานรุง่เรอืงทางการคา้อย่างมาก มพี่อคา้วาณชิยท์ีเ่ป็นมหา
เศรษฐมีากมาย คฤหาสนเ์ศรษฐหีลงัน้ีก็เป็นหนึง่ในอกีหลายหลงัทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาสูค่นในยุค
ปัจจุบันใหเ้ราไดเ้ห็นและยอ้นรําลกึถงึในชว่งทีเ่มอืงคาชานเจรญิรุ่งเรอืง จากนัน้นําท่านชมโบรูเจอรด์ ี

เฮาส ์(Borujerdi Historical House) บา้นหรอืคฤหาสนห์ลงัน้ีไดถู้กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1875 ใชเ้วลาสรา้ง

ประมาณ 18 ปี โดยพ่อคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงคาชาน ภายในประกอบไปดว้ยสนามหญา้ทีถู่กตกแตง่
ดว้ยตน้ไม ้และตวับา้นมลีกัษณะเป็นชอ่งลมเพือ่ใหอ้ากาศไดถ้่ายเทและหมุนเวยีน อกีทัง้ยังทําการ

ตกแตง่ลวดลายฝาผนังดว้ยการแกะสลกัปูนปั้นและทาสใีหม้คีวามสวยงามตามแบบลกัษณะของอหิร่าน

อกีดว้ย จากนัน้นําท่านเขา้ชมสวนฟิน (Fin Garden) เป็นสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยี อยู่ตดิกบัทีร่าบเชงิเขาซา

โกรซ ถูกสรา้งขึน้ในราชวงศซ์าฟาวดิ โดย ชาห ์อบับาสที ่1 ภายในสวนไดถู้กตกแตง่ดว้ยน้ําพุ ทีส่รา้ง
โดยใชเ้ทคนคิแรงดนัน้ําธรรมชาตเิรยีงราย สามารถใหม้กํีาลงัน้ําทีไ่หลไปตามท่อตา่งๆ และไหลไปหลอ่

เลีย้งตน้ไมต้า่งๆ ภายในสวนดว้ย และยังมวีงัอนัสวยงามตามแบบฉบับเปอรเ์ซยีอกีดว้ย สวนน้ียังไดร้บั

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อกีดว้ย  

คํา่        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NEGARESTAN หรอืเทยีบเท่า  

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

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางไปยังทะเลทราย และ ทะเลเกลอื Dasht-e Kavir หรอื ทีเ่รยีกกนัวา่ Great Salt Desert คอื

ทะเลทรายขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ตรงกลางทีร่าบสงูอหิร่านห่างจากตะวนัออกไปประมาณ 300 กโิลเมตร ทาง

ตะวนัออกของกรุงเตหะราน ทะเลทรายมคีวามยาวประมาณ 800 กโิลเมตรและกวา้ง 320 กโิลเมตร

ประกอบไปดว้ยโคลนและบ่อเกลอื นับสบิลา้นปี กอ่นบรเิวณน้ีถูกครอบครองโดยมหาสมุทรทีเ่ต็มไปดว้ย
เกลอืซึง่ลอ้มรอบทวปีเล็ก ๆ ในทวปีตอนน้ีซึง่ตอนน้ีเป็นศนูยก์ลางของประเทศอหิร่าน เมือ่มหาสมุทร

แหง้ขึน้มันทิง้เกลอืไวใ้หห้นาราว 6 ถงึ 7 กโิลเมตร เมือ่เวลาผ่านไปชัน้เกลอืถูกฝังอยู่ใตโ้คลนหนา แต่

เกลอืมคีวามหนาแน่นคอ่นขา้งตํา่ - ตํา่กวา่ชัน้ของโคลนและหนิทีอ่ยู่ใตช้ัน้เกลอื ดงันัน้มันเริม่ผลกัดนั

ขึน้ผ่านตะกอนทีว่างอยู่และในทีส่ดุลา้นปีเกลอืผ่านและโดมทีเ่กดิขึน้โดมของ Dasht-e Kavir อาจเป็น

ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของปรากฏการณท์างธรณีวทิยาน้ี  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําเดนิทางสูก่รุงเตหะราน นําท่านเดนิทางชมหอคอยมลิาด ทาวเ์วอร ์(Milad Tower) ซึง่เป็นหอคอย 

แห่งความภาคภมูใิจของคนอหิร่านทัง้มวล เน่ืองจากหอคอยแห่งน้ีออกแบบกอ่สรา้งโดยสถาปนกิชาว
อหิร่านเองทัง้หมด เป็นหอคอยทีส่งูเป็นอนัดบั 6 ของโลก ดว้ยระดบัความสงูถงึยอดเสาสง่สญัญาณ
โทรคมนาคมถงึ 435 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเตหะรานอย่างทั่วถงึจากหอคอยแห่งน้ี 

จากนัน้นําท่านแวะรา้นทาวาโซ ่(Tavazo) ซึง่เป็นรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้จําพวกผลไมอ้บแหง้และถั่วตา่งๆ

มากมาย อาทเิชน่ ถัวพสิตาชโิอ อนิทผาลมั หญา้ซฟัฟรอน เป็นตน้ ใหท้่านไดอ้ริะเลอืกซือ้สนิคา้ของ
ฝากกลบัประเทศ 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

19.00 น .  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Imam Khomeini International Airport (IKA) เพือ่เตรยีมตวั

เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

21.10 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5051 

วนัที ่7: 
กรุงเทพฯ  

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ   

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน , จลาจล  ,  การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ์ ้์ าํเงนิ  (เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง  โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : The Great of Persia อหิรา่น 7 วนั 4 คนื     

โดยสายการบนิมาฮานแอร์  ( W5) 

 
กําหนดวนัเดนิทาง:    28 ก.ย.-4 ต .ค .61  , 16-22 พ .ย . 61  

กําหนดวนัเดนิทาง:       12-18, 19-2 5 ต .ค .61  , 30 พ.ย .- 06 ธ .ค .61 , 07-13 , 21-27 ธ .ค .61  

 
 

 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:       28 ธ .ค .61  - 03 ม .ค . 62  (วนัหยุดวนัขึน้ปีใหม่(  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่ 1 หอ้ง ท่านละ  46,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั( 46,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .-  

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ  46,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั( 
46,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไิทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย(  34,900.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่ 1 หอ้ง ท่านละ  47,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั( 47,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .-  

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ  47,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ  

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั( 
47,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไิทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย(  34,900.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่ 1 หอ้ง ท่านละ  49,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั( 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900 .-  

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ  49,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ  49,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที(่ 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000, 000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500, 000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ... ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้

**  

เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั ] 

เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั ]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น , เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท ] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก(์  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอหิรา่น  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. สมัภาระมากกวา่ 1 ชิน้  (สาํหรบัเท ีย่วบนิระหวา่งประเทศ( และเกนิกวา่ 20 กก . สมัภาระมากกวา่ 1 ชิน้ 

(สาํหรบัเท ีย่วบนิภายในประเทศ( ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (35 USD) 

 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 USD( 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั ( ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน  (ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั( 

ราคาไมร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไิทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย(  36,900.- 
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6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair)  ,เด็ก ,ผูส้งูอายุ ,มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง  

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่า หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ 

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

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

2 . หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย  

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้  (น้ําหนักประมาณ  20 

กโิลกรัม (ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี่ น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 102000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 202000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 

   

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  

  

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (ว ี ซา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่  /คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้ (

    

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ -ออกเมอืงได้  เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทขอ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

10. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 
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     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

11. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  

  

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

 

12. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น(  และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่  /คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้ (

    

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

13. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

14. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ -ออกเมอืงได้  เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทขอ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

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

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 
 
1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน  (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื( และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จาํนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน(  

               รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูล

เบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัิ

ของลูกคา้ในแตล่ะราย 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (อหิรา่น(  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10 วนัทาํการ 

การยืน่วซี่า ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า 
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1. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ ปี 20) 

- ทะเบยีนสมรส /ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี(  

- ใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ (ถา้ มกีารเปลีย่น( 
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แบบิอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศอหิรา่น 

(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. สญัชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั ………………………….. 

9. ชือ่ - นามสกลุ บ ์ดิา ................................................................................................................  

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

11. เพศ   ชาย         หญงิ 

12. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               หยา่        แยกกันอยู ่                                   

        หมา้ย                อืน่ๆ (โปรดระบุ( ……………..…. 

13. 10 . ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่ -นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ (และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

14. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

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

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

17. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

18. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์   /สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา 

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

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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