
 

8 วนั อนัซีน ไซปรัส 
(เทีย่วประเทศที่ได้ช่ือว่า “อญัมณีเมด็งามแห่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียน”) 

 

 

พฤษภาคม - ตุลาคม 2565 
82,900 บาท  

(รวมค่าวซ่ีา และ ทิปต่างๆแล้ว) 

ลาร์นากา – นิโคเซีย – ไคเรเนีย – ซาลามสิ – ฟามากุสตา – ไคเธียร์  
 เทอืกเขาทรูดอส – อารามไคค์โคส – ลมีาซอล – คูริออน – ปาโฟส  

 

19-26 พ.ค. 65 / 16-23 มิ.ย. 65 / 11-18 ก.ค. 65 / 8-15 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 
13-20 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 

 
 



 

8 วนั อนัซีน ไซปรัส 
วนัแรก กรุงเทพ  
22.00 น.       คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ แถว T (Row T)  

ประตูทางเขา้ท่ี 8-9 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัทีส่อง ดูไบ-ลาร์กานา-ฟามากุสตา 
01.15 น.        ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 385 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.55 ช.ม.)  สายการบินฯ บริการอาหารค ่า  
04.45 น.        เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส โดยเท่ียวบิน EK109   (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.35 ชม.) 
11.10 น.        เดินทางถึงสนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฟามากุสตา (Famagusta) (45 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) รู้จกัในนามเมืองร้าง
แห่งไซปรัส น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์แห่งเซนตปี์เตอร์และเซนตป์อล สร้างข้ึนในปี 1359 และไดถู้กเปล่ียนเป็น
มัสยิดในปี 1571 หลังการเข้ายึดครองของออตโตมาน น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซาลามิส (Salamis 
Ancient City) เป็นเมืองโบราณในศิลปะแบบกรีก คาดว่าเมืองน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ก่อนคริสตกาล 
สมยัยุคส าริด น าท่านชมโรมนัเธียรเตอร์ (Roman Theater) โรมนัคอลมั ห้องต่างๆ รวมถึงซากเมืองโบราณท่ี 
ยงัคงได้รับการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี น าท่านเดินทางสู่เมืองนิโคเซีย (Nicosia) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Nicosia Hotel **** หรือ เทยีบเท่า 



 

 

วนัทีส่าม นิโคเซีย - ไคเรเนีย 
 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เลเวนติโอ (Leventio Museum) พิพิธภณัฑ์โบราณคดี ซ่ึงภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบั   
เคร่ืองป้ันดินเผายุคกลาง แผนท่ี และภาพแกะสลัก, อัญมณี จากนั้ นน าท่านชมก าแพงเมืองเก่าเวนิเชียน 
(Venetican walls) สร้างข้ึนระหว่าง 1567 -1570 โดยก าแพงมีความหนาประมาณ 4 -5 เมตร ในอดีตถูกใช้เพื่อ
ปกป้องพลเมืองจากการโจมตีของออตโตมาน น าท่านชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์แห่งความเป็นอิสระ
ของไซปรัสจากการปกครองของจกัรวรรดิองักฤษ ไดเ้วลาน าท่านชมความเก่าแก่ของท่อระบายน ้ าโบราณ ซ่ึง
เป็นท่อระบายน ้ าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไซปรัส สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 น าท่านถ่ายรูปกบัประตูฟามากุสตา 
(Famagusta Gate) ประตูแห่งก าแพงเมืองนิโคเซีย เป็นประตูหลกัในการผ่านเขา้ออกเมืองในอดีต และได้รับ
อิทธิพลในศิลปะแบบเวนิเชียน สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 

  

 
 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคเรเนีย (Kyrenia) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) เมืองชายฝ่ังท่ี มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 6,000 ปี เขา้ชมปราสาทไคเรเนีย (Kyrenia Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทโบราณน่าจะถูก
สร้างข้ึนในยคุไบเซนไทน์ หรือราวศตวรรษท่ี 7 เพื่อใชใ้นการปกป้องเมืองและภยัคุกคามทางทะเล  ปัจจุบนัพื้นท่ี
บางส่วนของปราสาทมีการจดัแสดงเก่ียวกบัซากเรือโบราณจากศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงเป็นหน่ึงในเรือสินคา้ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดล าหน่ึง จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทเซนต์ฮิลลาริออน (Saint Hilarion Castle) ก่อนหน้าน้ีปราสาทแห่งน้ี



 

สร้างข้ึนและไม่ไดมี้การตั้งช่ือปราสาท จนในสมยัศตวรรษท่ี 4 ไดมี้การตั้งช่ือวา่ ปราสาทเซนตฮิ์ลลาริออน และ
ในสมยัศตวรรษท่ี 11 ปราสาทแห่งน้ีใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกนัการรุกรานของขา้ศึก 

 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Nicosia Hotel **** หรือ เทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ นิโคเซีย -ไคค์โคส - ลมีาซอล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเขา้ชมมสัยดิเซลิมิเย (Selimiye Mosque) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือมหาวิหารเซนตโ์ซเฟีย เป็นโบสถเ์ก่าแก่
ของนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีแปลงเป็นมสัยิดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนิโค จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงและเดินเล่น
บนถนนเลดร้า (Ledra Street) เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลกัของเมืองนิโคเซีย ท่ีคบัคัง่ไปดว้ยเหล่านกัท่องเท่ียว และ
ยงัเป็นท่ีตั้งของ ตึก Shackolas Tower ซ่ึงเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในเขตเมืองนิโคเซียเก่า อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง
และเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่อารามไคค์โคส (Kykkos Monastery) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
หน่ึงในอารามท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในไซปรัส สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 11 ตั้งอยูท่ี่ระดบัความ สูงประมาณ 
1,318 เมตรในแนวเทือกเขาทรูดอส น าท่านเขา้ชมอารามศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีภาพไอคอน ประดบัดว้ยทองอร่ามทัว่
หอ้ง 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลีมาซอล (Limassol) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Ajax Limassol Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
วนัที่ห้า ปาโฟส – คูริออน 
 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปาโฟส (Paphos) (ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เช่ือกันว่าเมืองปาโฟส   
เป็นบา้นเกิดของเทพีอโฟรไดท์ (Aphrodite) หรือ วีนสั (Venus) เทพีแห่งความงามและความรัก น าท่านเขา้ชม
ปราสาทปาโฟส (Paphos Castle) เป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนจากป้อมไบแซนไทน์ เพื่อป้องกนัท่าเรือ ในอดีต
ป้อมปราการถูกใช้เป็นคลงัสินค้าจ าพวกเกลือ หรือแม้แต่คุกเพื่อใช้กักขงัผูก้ระท าผิด  น าท่านเข้าชมแหล่ง
โบราณคดีปาโฟส (Paphos Archaeological Park) มีวลิล่าโรมนัขนาดใหญ่ เป็นพิพิธภณัฑ์เปิดท่ีมีนกัท่องเท่ียวมา
เยือนมากท่ีสุดในปาโฟส โดยส่ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในแหล่งโบราณคดีปาโฟส คือ การไปชมภาพโมเสค ท่ี
แหล่งโบราณคดีปาโฟส ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในงานโมเสคท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในโลก อีกทั้งยงัไดรั้บการยกย่อง
จากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1980 น าท่านชมโรงละครโบราณ (Ancient theatre) จากนั้นน าท่าน
ชมสุสานกษตัริย ์(Tomb of Kings) ซ่ึงเป็นสุสานขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือของเมืองปาโฟส สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) เป็นสุสานใต้ดิน สร้างข้ึน
ประมาณ ศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเจาะผนงัหินเพื่อท าเป็นสุสานส าหรับฝังพระศพกษตัริยใ์นสมยัโบราณ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับ อโฟรไดท์ ร็อค (Aphrodite 's Rock) คือ เขตเสาหินท่ีตั้ งอยู่ใกล้ๆกับชายฝ่ังทะเล หน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม น าท่านเดินทางสู่เมืองคูริออน (Kourion) (ระยะทาง 60 กม. เดินทางประมาณ 45 
นาที) ถูกคน้พบในสมยัศตวรรษท่ี 12 ก่อนคริสตกาลหลงัจากการล่มสลายของพระราชวงั Mycenaean น าท่าน
เขา้ชมเมืองโบราณคูริออน (Kourion Ancient Site) ชมโรงละครโรมนัท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 2 ซ่ึงสามารถ
จุคนไดก้วา่ 3,500 คน เขา้ชมโมเสคอนัสวยงามแห่งบา้นอูโทลิออส (Eustolios House) น าท่านเขา้ชมวิหารอ
พอลโล (Apollo Temple) สร้างข้ึนประมาณศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล เป็นวิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง
ใหก้บัเทพเจา้อพอลโล ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเทพเจา้แห่งป่า จากนั้นกลบัสู่เมืองลีมาซอล 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Ajax Limassol Hotel**** หรือเทยีบเท่า 



 

 

วนัที่หก ลาร์นากา 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า (old town) ท่ีมีชีวิตชีวาของเมืองลีมาซอล จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทลิมาซอล 
(Limassol  Castle) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะแบบไบเซนไทน์ ภายในปราสาทจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์
Limassol Medieval มีคอลเลคชัน่ท่ีน่าสนใจของชุดเกราะ อาวธุ ภาพไอคอนทางศาสนา และ tombstones   

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงลาร์นากา (ระยะทาง 70 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) เท่ียวชมเมืองโบราณไคธิออน 
(Kition) เป็นเมืองกรีกโบราณสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 13  ก่อนคริสตกาล สันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่ีสร้าง
หลกัเสร็จส้ินสงครามเมืองทรอย (Trojan war) และเหล่าทหารท่ีเหลืออยู่ไม่ไดก้ลบับา้นเกิด จึงไดมี้การสร้าง
เมืองข้ึนท่ีน่ี จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณท่ีไดขุ้ดคน้พบข้ึนในปี 1929 โดยนกัโบราณคดีชาวสวีเดน-ไซปรัส 
ชมขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ไดข้ดุคน้พบในเมืองโบราณแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั E Hotel Spa & Resort  5* หรือ เทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ลาร์นากา  
 



 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองลาร์นากา (Larnaca) เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศไซปรัส รองจากเมืองนิโค
เซีย และ  ลีมาซอล น าท่านเขา้ชมปราสาทลาร์นากา (Larnaca Castle) เป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 12 และใช้เวลากว่า 200 ปี จึงจะเสร็จส้ิน ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่า (Old 
Town) ลาร์นากามีประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนานมาแต่โบราณ เมืองน้ีจึงมีย่านหน่ึงท่ีเต็มไปด้วยอาคาร
บา้นเรือนสไตลย์โุรปตั้งแต่ยคุกลาง 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมโบสถแ์ห่งเซนตล์าซารัส (Church of St. Lazaras) เป็นโบสถส์ร้างข้ึนปลายศตวรรษท่ี 9 ใน 
ลาร์นากาเป็นโบสถก์รีกออร์โธดอกซ์และเป็นท่ีบรรจุศพของเซนตล์าซารัส นอกจากน้ีภายในยงัมีภาพไอคอน
ท่ีงดงามอีกดว้ย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานส่งน ้าคามาเรส (Kamares Aqueduct) เป็นสะพานส่งน ้า
โรมนัโบราณสร้างข้ึนระหวา่งปี 1747-1750 ซ่ึงมีซุม้ประตูส่งน ้ากวา่ 20 ซุม้ นบัเป็นอีกหน่ึงสะพานส่งน ้าท่ี
สร้างข้ึนในสมยัออตโตมาน 

 

   16.00 น.       น าท่านเดินทางสู่สนามบินลาร์นากา 
19.30 น.        ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 110 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.40 ชม.) 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

01.10 น.       เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
03.05 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน EK384  (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชม.)  

สายการบินฯบริการอาหารบนเคร่ืองบิน 
12.05 น.       เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวงัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวใดปิด จะแจง้และหาสถานท่ีเท่ียวทดแทนใหท้่านไดรั้บทราบ *** 



 

8 วนั อนัซีน ไซปรัส 
(เทีย่วประเทศทีไ่ด้ช่ือว่า “อญัมณเีมด็งามแห่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียน”) 

19-26 พ.ค. 65 / 16-23 ม.ิย. 65 / 11-18 ก.ค. 65 / 8-15 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65/ 13-20 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 
อตัราค่าบริการ   พ.ค. - ต.ค.  2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 
พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

82,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 9,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 77,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 23,000 
กรณีมีวซ่ีาเชงเกน้ Multiple visa ท่ียงัไม่หมดอาย ุสามารถเขา้ไซปรัสได ้หกัคืนค่าวซ่ีา 2,000 

 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 

และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2565) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาไซปรัส 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 



 

 กระเป๋าเดินทางท่านตอ้งดูแลดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไซปรัส 
(ใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนัท าการ... Multiple Schengen Visa สามารถใช้เข้าได้) 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่าน้ัน*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  



 

8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

10. หลกัฐานการเงิน :   
 

1.รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้
ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  



 

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง 

8 วนั อนัซีน ไซปรัส 
(เทีย่วประเทศที่ได้ช่ือว่า “อญัมณีเม็ดงามแห่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียน”) 

 

ราคาทัวร์ 82,900 บาท  19-26 พ.ค. 65    16-23 มิ.ย. 65    11-18 ก.ค. 65  
 8-15 ส.ค. 65    15-22 ก.ย. 65   13-20 ต.ค. 65   
 20-27 ต.ค. 65 

 

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ 
 

       

       

       

       

       

 
 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 


