8 วัน อันซีน ไซปรัส
(เที่ยวประเทศที่ได้ ชื่อว่า “อัญมณีเม็ดงามแห่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน”)

กันยายน - ธันวาคม 2565
เริ่มต้ น 82,900 บาท
(รวมค่ าวีซ่า และ ทิปต่ างๆแล้ว)

ลาร์ นากา – นิโคเซีย – ไคเรเนีย – ซาลามิส – ฟามากุสตา – ไคเธียร์
เทือกเขาทรูดอส – อารามไคค์โคส – ลีมาซอล – คูริออน – ปาโฟส
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 / 17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.65
ราคาทัวร์ 86,900 บาท : 29 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2566

8 วัน อันซีน ไซปรัส
วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพ
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ แถว T (Row T)
ประตูทางเข้าที่ 8-9 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง
01.15 น.
04.45 น.
08.00 น.
11.10 น.

ดูไบ – ลาร์ กานา – ฟามากุสตา – วาโรชา – ซาลามิส
ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 385 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.55 ช.ม.) สายการบินฯ บริ การอาหารค่า
เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส โดยเที่ยวบิน EK109 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.35 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟามากุสตา (Famagusta) (45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) รู ้จกั ในนามเมืองร้าง
แห่ งไซปรั ส น าท่ านเข้า ชมโบสถ์เซ็ น ต์นิ โคลัส (St. Nicholas Cathedral) หรื อ Lala Mustafa Pasha Mosque
สร้างขึ้นในปี 1359 และได้ถูกเปลี่ยนเป็ นมัสยิดในปี 1571 หลังการเข้ายึดครองของออตโตมาน และเคยเป็ น
โบสถ์ที่ใช้ในพระราชพิธีส วมมงกุฎของราชวงศ์ลูซิกนาน (Lusignan Dynasty) อีกด้วย จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป
กับโบสถ์แห่งเซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอล เดิมเป็ นโบสถ์ แต่ภายหลังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ นมัสยิดและต่อมาใช้เป็ น
คลัง ส าหรั บ เก็ บ ธัญ พื ช ต่ างๆ จากนั้น น าท่ านชมโบสถ์ St. George of the Greeks ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่ มี ร่องรอย
ภาพเขียนสี ต้ งั แต่ยุคคริ สตจักรเรื องอานาจ อี กทั้งยังมี ร่องรอยที่โดนปื นใหญ่ทาลายในช่วงสงครามยุคที่เวเน
เชียน พยายามป้องกันเมืองจากการรุ กรานของกองทัพ ออตโตมาน จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับสิ งโตนาโชค (The
Lion of Famagusta) สัญลักษณ์แห่งความโชคดีของเมืองฟามากุสตา

ได้เวลานาท่านเดินชมเมืองวาโรชา (Varosha) เมืองร้างแห่งไซปรัส หรื อที่รู้จกั ในนาม “Ghost Town” หากท่าน
เคยได้ยืนชื่อเมืองพรี เพียต เมืองร้างจากการระเบิ ดของเตาปฎิกรณ์ นิวเคลียร์ แห่ งยูเครน เมืองวาโรชา ได้ชื่อว่า
เป็ นเมืองโกสต์ทาวน์ ที่ใหญ่กว่าพรี เพียตถึง 3 เท่า เมืองร้างแห่งนี้ เกิดจากการถูกรุ กรานโดยกองทัพตุรกีในช่วงปี
1974 และชาวเมืองได้ถูกขับไล่ออกจากเมือง ทาให้เมืองนี้ กลายเป็ นเมืองร้างตราบจนปัจจุบนั สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซาลามิส (Salamis Ancient City) เป็ นเมืองโบราณในศิลปะแบบกรี ก คาดว่าเมืองนี้
สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ก่อนคริ สตกาล สมัยยุคสาริ ด นาท่านชมโรมันเธี ยร์ เตอร์ (Roman Theater) โรมัน
คอลัม ห้องต่างๆ รวมถึงซากเมืองโบราณที่ ยังคงได้รับการอนุรักษ์ได้เป็ นอย่างดี นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิโคเซีย
(Nicosia) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hilton Nicosia Hotel **** หรื อ เทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันที่สาม
เช้า

นิโคเซีย - ไคเรเนีย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนต์ฮิลลาริ ออน นาท่านเดิ นขึ้นบันไดเพื่อเข้าชมปราสาทเซนต์ฮิลลาริ ออน (Saint
Hilarion Castle) ก่อนหน้านี้ ปราสาทแห่ งนี้ สร้างขึ้นและไม่ได้มีการตั้งชื่ อปราสาท จนในสมัยศตวรรษที่ 4 ได้มี
การตั้งชื่ อว่า ปราสาทเซนต์ฮิลลาริ ออน และในสมัยศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่ งนี้ ใช้เป็ นป้ อมปราการในการ
ป้ องกันการรุ กรานของข้าศึ ก นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคเรเนี ย (Kyrenia) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40
นาที) เมืองชายฝั่ งที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานกว่า 6,000 ปี เข้าชมปราสาทไคเรเนี ย (Kyrenia Castle) ซึ่ งเป็ น
ปราสาทโบราณน่ าจะถูกสร้ างขึ้นในยุคไบเซนไทน์ หรื อ ราวศตวรรษที่ 7 เพื่อใช้ในการปกป้ องเมื องและภัย
คุกคามทางทะเล ปั จจุบนั พื้นที่บางส่ วนของปราสาทมีการจัดแสดงเกี่ยวกับซากเรื อโบราณจากศตวรรษที่ 4 ซึ่ ง
เป็ นหนึ่งในเรื อสิ นค้าที่เก่าแก่ที่สุดลาหนึ่ง จากนั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ โคเซี ย นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกของมัสยิดเซลิมิเย (Selimiye Mosque) ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กัน
ในชื่อมหาวิหารเซนต์โซเฟี ย เป็ นโบสถ์เก่าแก่ของนิ กายโรมันคาทอลิกที่แปลงเป็ นมัสยิดตั้งอยู่ทางตอนเหนื อ
ของนิโค จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งและเดินเล่นบนถนนเลดร้า (Ledra Street) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งหลักของเมืองนิ โค
เซี ย ที่คบั คัง่ ไปด้วยเหล่านักท่องเที่ยว นาท่านชม Buyuk Khan Caravansarai ที่พกั กองคาราวานซารายในอดีตที่
ยังคงหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งและเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านผ่านด่านตรวจ
ข้ามเมืองระหว่างไซปรัสเหนือ (ภายใต้การปกครองของตุรกี) และ ไซปรั สใต้ (สาธารณรัฐไซปรัส) ซึ่งนิโคเซี ย
คือเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ตดั แบ่งเมืองออกเป็ นสองส่วน เดินข้ามไม่ถึง 50 เมตรก็เป็ นอีกประเทศหนึ่งแล้ว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Hilton Nicosia Hotel **** หรื อ เทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

นิโคเซีย – หมู่บ้านเบลลาพาอิส – ไคค์โคส – หมู่บ้านเพดูลสั – ลีมาซอล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านถ่ายรู ปกับประตูฟามากุสตา (Famagusta Gate) ประตูแห่งกาแพงเมืองนิโคเซีย เป็ นประตูหลักในการผ่าน
เข้าออกเมืองในอดีต และได้รับอิทธิ พลในศิลปะแบบเวนิเชียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 นาท่านชมอนุสาวรี ย ์
เทพีเสรี ภาพ สัญลักษณ์แห่ งความเป็ นอิสระของไซปรัสจากการปกครองของจัก รวรรดิองั กฤษ จากนั้นนาท่าน
ชมกาแพงเมืองเก่าเวนิเชียน (Venetian walls) สร้างขึ้นระหว่าง 1567 -1570 โดยกาแพงมีความหนาประมาณ 4 -5
เมตร ในอดี ตถู ก ใช้เพื่ อ ปกป้ องพลเมื องจากการโจมตี ของออตโตมาน น าท่ านเข้าชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เลเวนติ โอ
(Leventio Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ซึ่ งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่ องปั้ นดิ นเผายุคกลาง แผนที่
และภาพแกะสลัก, อัญมณี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเบลลาพาอิส (Bellapais Village) หมู่บา้ นทางตอน
เหนื อของไซปรัสเพื่อเข้าชมโบสถ์เบลลาพาอิส (Bellapais Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่ต้ งั อยู่เหนื อ และยังเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของหมู่บา้ น โดยถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1198-1205 นอกจากนี้หมู่บา้ นแห่งนี้ยงั ได้ชื่อว่าเป็ น
หมู่บา้ นที่มีความสวยงามคลาสสิ ค ติดอันดับน่ามาเยือนของไซปรัส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อารามไคค์โคส (Kykkos Monastery) (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม.)
หนึ่ งในอารามที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในไซปรัส สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ที่ระดับความ สู งประมาณ
1,318 เมตรในแนวเทื อกเขาทรู ดอส นาท่านเข้าชมอารามศักดิ์สิ ทธิ์ ที่มี ภาพไอคอน พระแม่มารี อุม้ พระเยซู
ประดับด้วยทองอร่ ามทัว่ ห้อง และภาพอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็ นสถานที่จดั เก็บกระดูกจากส่ วนต่างๆของ
เซนต์แต่ละองค์อีกด้วย

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเพดูลสั (Pedoulas Village) ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่ ต้ งั อยู่ในเทื อกเขาทรู ดอส และ
เป็ นที่ ต้ งั ของโบสถ์เก่ าแก่ Archagelos Michail (UNESCO World Heritage) นาท่านเที่ ยวชมความน่ ารัก ของ
หมู่บา้ นในหุ บเขาและเข้าชมความสวยงามของโบสถ์ประจาหมู่บา้ นแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลีมา
ซอล (Limassol) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Ajax Limassol Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ห้า
เช้า

ปาโฟส – คูริออน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาโฟส (Paphos) (ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง 1 ชั่วโมง) เชื่ อกันว่าเมื องปาโฟส
เป็ นบ้านเกิดของเทพีอโฟรไดท์ (Aphrodite) หรื อ วีนัส (Venus) เทพีแห่ งความงามและความรัก นาท่านเข้าชม
ปราสาทปาโฟส (Paphos Castle) เป็ นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากป้ อมไบแซนไทน์ เพื่อป้องกันท่าเรื อ ในอดีต
ป้ อมปราการถูกใช้เป็ นคลังสิ นค้าจาพวกเกลื อ หรื อแม้แต่ คุกเพื่ อ ใช้กัก ขังผูก้ ระทาผิด นาท่านเข้าชมแหล่ง
โบราณคดีปาโฟส (Paphos Archaeological Park) มีวิลล่าโรมันขนาดใหญ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดที่มีนกั ท่องเที่ยวมา
เยือนมากที่ สุดในปาโฟส โดยสิ่ งที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในแหล่งโบราณคดีปาโฟส คือ การไปชมภาพโมเสค ที่
แหล่งโบราณคดีปาโฟส ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งในงานโมเสคที่มีความสวยงามที่สุด ในโลก อีกทั้งยังได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1980 นาท่านชมโรงละครโบราณ (Ancient theatre) จากนั้นนาท่าน
ชมสุสานกษัตริ ย ์ (Tomb of Kings) ซึ่งเป็ นสุ สานขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือของเมืองปาโฟส สถานที่แห่งนี้ ได้รับ

การยกย่อ งจากองค์ก ารยูเนสโก ให้ เป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) เป็ นสุ ส านใต้ดิ น สร้ า งขึ้ น
ประมาณ ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริ สตกาล ซึ่งเจาะผนังหินเพื่อทาเป็ นสุ สานสาหรับฝังพระศพกษัตริ ยใ์ นสมัยโบราณ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

น าท่ านถ่ ายรู ป กับ อโฟรไดท์ ร็ อค (Aphrodite 's Rock) คื อ เขตเสาหิ น ที่ ต้ งั อยู่ใ กล้ๆ กับ ชายฝั่ ง ทะเล หนึ่ ง
สถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิ ยม นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูริออน (Kourion) (ระยะทาง 60 กม. เดินทางประมาณ 45
นาที) ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 12 ก่อนคริ สตกาลหลังจากการล่มสลายของพระราชวัง Mycenaean นาท่าน
เข้าชมเมืองโบราณคูริออน (Kourion Ancient Site) ชมโรงละครโรมันที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 2 ซึ่งสามารถ
จุคนได้กว่า 3,500 คน เข้าชมโมเสคอันสวยงามแห่งบ้านอูโทลิออส (Eustolios House) จากนั้นนาท่านเข้าชม
วิหารอพอลโล (Apollo Temple) สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 3 ก่อนคริ สตกาล เป็ นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองให้กบั เทพเจ้าอพอลโล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งป่ า จากนั้นกลับสู่ เมืองลีมาซอล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Ajax Limassol Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่หก

ลาร์ นากา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ ยวชมเมื องเก่ า (old town) ที่ มี ชีวิตชี วาของเมื องลีมาซอล จากนั้นนาท่ านเข้าชมปราสาทลิ มาซอล
(Limassol Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะแบบไบเซนไทน์ ภายในปราสาทจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์
Limassol Medieval มีคอลเลคชัน่ ที่น่าสนใจของชุดเกราะ อาวุธ ภาพไอคอนทางศาสนา และ tombstones

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งลาร์ นากา (ระยะทาง 70 กม. เดิ นทางประมาณ 1 ชม.) เที่ ยวชมเมืองโบราณไคธิ ออน
(Kition) เป็ นเมื องกรี กโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ก่ อนคริ สตกาล สันนิ ษฐานว่าเป็ นเมืองที่ สร้าง
หลักเสร็ จสิ้ นสงครามเมืองทรอย (Trojan war) และเหล่าทหารที่เหลืออยู่ไม่ได้กลับบ้านเกิ ด จึงได้มีการสร้าง
เมืองขึ้นที่นี่ (ปั จจุบนั ต้องใช้จินตนาการขั้นสู ง เนื่ องจากเมืองนี้ เพิ่งได้ทาการขุดพบไม่นานและเหลือเพียงซาก
ปรักหักพัง) นาท่านเข้าชมมัสยิด Hala Sultan Tekke (ผูห้ ญิงแต่งกายสุ ภาพและต้องมีผา้ คลุมผม) ซึ่ งเป็ นมัสยิด
ที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็ นอันดับที่ 4 ของโลก ที่นี่ยงั เป็ นที่เก็บรักษาหิ นอุกกาบาตน้ าหนักว่า 14 ตันไว้ใน
มัสยิดอีกด้วย มัสยิดแห่งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 1817 เชื่อว่าเป็ นสถานที่ฝังศพของแม่บุญธรรมของท่านนบีมู
ฮัมหมัด ที่เสี ยชีวิตที่ จุดนี้ ดว้ ยอุบตั ิเหตุตกลา ท่านได้ตามสามีท่านมายังไซปรัสในยุคที่อาหรับเข้ามารุ กรานใน
ฐานะนางพยาบาลของกองทัพ ได้เวลานาท่านผ่านชมทะเลเกลือ (Salt Lake) ที่มีขนาดใหญ่แห่งเมืองลาร์นากา
และในทุกปี ช่วงฤดูหนาว จะมีนกฟลามิงโก จานวนมากอพยพมาที่ทะเลเกลือเพื่อฟักไข่ ทาให้ช่วงหน้าหนาว
บริ เวณทะเลเกลือแห่งนี้คราคร่ าไปด้วยฝูงนกฟลามิงโก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Radison Blu Hotel Larnacar**** หรื อ เทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ลาร์ นากา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองลาร์ นากา (Larnaca) เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศไซปรัส รองจากเมืองนิ โค
เซี ย และ ลีมาซอล นาท่านเข้าชมปราสาทลาร์ นากา (Larnaca Castle) เป็ นปราสาทเก่ าแก่ ที่สร้ างขึ้นในช่ วง
ศตวรรษที่ 12 และใช้เวลากว่า 200 ปี จึ งจะเสร็ จสิ้ น ได้เวลาอัน สมควรน าท่านเที่ ย วชมย่านเมื องเก่ า (Old

Town) ลาร์ น ากามี ป ระวัติ ศ าสตร์ ม าอย่างยาวนานมาแต่ โ บราณ เมื อ งนี้ จึ ง มี ย่า นหนึ่ งที่ เต็ ม ไปด้วยอาคาร
บ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปตั้งแต่ยคุ กลาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

16.00 น.
19.30 น.

นาท่านเข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ลาซารัส (Church of St. Lazaras) เป็ นโบสถ์สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 9 ใน
ลาร์นากาเป็ นโบสถ์กรี กออร์ โธดอกซ์และเป็ นที่บรรจุศพของเซนต์ลาซารัส นอกจากนี้ภายในยังมีภาพไอคอน
ที่งดงามอีกด้วย จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานส่ งน้ าคามาเรส (Kamares Aqueduct) เป็ นสะพานส่ งน้ า
โรมันโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี 1747-1750 ซึ่งมีซุม้ ประตูส่งน้ ากว่า 20 ซุม้ นับเป็ นอีกหนึ่งสะพานส่ งน้ าที่
สร้างขึ้นในสมัยออตโตมาน
นาท่านเดินทางสู่สนามบินลาร์นากา
ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 110 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชม.)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

01.10 น.
03.05 น.
12.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน EK384 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชม.)
เดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังหรื อสถานที่ท่องเที่ยวใดปิ ด จะแจ้งและหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ ***

8 วัน อันซีน ไซปรัส
(เทีย่ วประเทศทีไ่ ด้ ชื่อว่า “อัญมณีเม็ดงามแห่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน”)
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 / 17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.65
ราคาทัวร์ 86,900 บาท : 29 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2566
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 12 ปี บริ บูรณ์ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ต้องเสริ มเตียง
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK)
กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัส
ได้ หักคืนค่าวีซ่า

ก.ย. - ธ.ค. 2565
82,900

ปี ใหม่
86,900

9,000
77,900

12,000
81,900
90,000 – 130,000

23,000
2,000

25,000
2,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 25 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EK (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 25 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)

▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าไซปรัส
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ กระเป๋ าเดินทางท่านต้องดูแลด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสู ญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ วงหน้าก่ อนการเดิ น ทางหัก ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น มัดจาตั๋วเครื่ องบิ น , วีซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมี รายละเอี ยดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพัก ของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่

เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไซปรัส
(ใช้ เวลาประมาณ 10 -15 วันทาการ... Multiple Schengen Visa สามารถใช้ เข้ าได้)
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้
ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น***
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน :
1.รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง

8 วัน อันซีน ไซปรัส
(เที่ยวประเทศที่ได้ ชื่อว่า “อัญมณีเม็ดงามแห่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน”)
ราคาทัวร์ 82,900 บาท
ราคาทัวร์ 86,900 บาท

ลาดับ
ที่

15-22 ก.ย. 65
17-24 พ.ย.
29 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2566

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

13-20 ต.ค. 65
1-8 ธ.ค.65

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

20-27 ต.ค. 65

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง....................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์ ......................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................

