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8 วัน 6 คืน ไซปรัส แกรนด์ ทัวร์
เปิ ดเส้ นทางท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ “ประเทศไซปรัส” อัญมณีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนียน

กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563
เริ่มต้ น…. 76,900 บาท

(รวมวีซ่า และ ทิปทุกอย่ างแล้ว)
ลาร์ นากา – นิโคเซีย – ไคเรเนีย – ซาลามิส – ฟามากุสตา – ไคเธียร์
เทือกเขาทรู ดอส – อารามไคค์โคส – ลีมาซอล – คูริออน – ปาโฟส – บาห์ เรน
ราคาทัวร์ 76,900 บาท : 21-28 ก.พ. 63 / 13-20 มี.ค. 63 / 20-27 มี.ค. 63/ 24 เม.ย.-1 พ.ค. 63/ 22-29 พ.ค.63 /
19-26 มิ.ย. 63/ 24-31 ก.ค. 63/ 7-14 ส.ค. 63/ 18-25 ก.ย./ 9-16 ต.ค. 63/ 16-23 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 10-17 เม.ย. 63
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8 วัน 6 คืน ไซปรัส แกรนด์ ทัวร์
เปิ ดเส้ นทางท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ “ประเทศไซปรัส” อัญมณีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนียน

วันแรก

กรุงเทพมหานคร – บาห์ เรน – ซิตที้ ัวร์ (พักค้าง 1 คืน)

08.00 น.

คณะพบเจ้า หน้ าที่ แ ละมัค คุ เทศก์ไ ด้ที่ เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น U (แถว U 14-18) ประตู ท างเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินกัลฟ์ แอร์ (GF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งมานามา ประเทศบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF153 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.40 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวสี ่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบิน
(แนะนาให้ท่านจัดกระเป๋ าใบเล็กสาหรับพักค้าง 1 คืนที่กรุ งมานามา ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่เชคทรู ไปไซปรัส)
เดินทางถึงกรุ งมานามา ประเทศบาห์เรน
นาท่านชม เมื องมานามา (Manama) นาท่านชมสิ่ งก่ อ สร้างเก่ าแก่ คือ ป้ อ มปราการอารัด (Arad Fort) สร้างสมัย
ศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาติแห่ งบาห์เรน ป้ อ มแห่ งนี้ เชื่ อ กันว่าสร้างเพื่อ ป้ อ งกันนักเดินเรื อ
ต่างชาติเข้ามารุ กรานบาห์เรนในสมัยโบราณ จากนั้นนาท่านชมมัสยิด เอล เฟท (Al Fateh) เป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด
สามารถจุคนที่จะมาแสวงบุญได้ถึง 7,000 คนต่อวัน นาท่านผ่อนคลายบรรยากาศริ มทะเลย่าน Corniche Al Fateh
ท่ า นจะได้ช มวิ ว ทะเลและตึ ก ทัน สมัย ของเมื อ งมานามา น าท่ า นเที่ ย วชมความยิ่ง ใหญ่ ข องเมื อ งมานามา
ราชอาณาจัก รบาห์ เรน ซึ่ งมี สิ่ งก่ อ สร้างที่ น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ ว่าจะเป็ นบาห์ เรน เวิล ด์เทรดเซ็ นเตอร์ หรื อ
บาห์เรน ไฟแนนเชียล ฮาร์เบอร์ และอาคารที่มีรูปทรงแปลกตา แต่ที่น่าสนใจคืออาคาร Murjan Tower คาดว่าเป็ น
อาคารที่สูงที่สุดในโลกคือ 3,281 ฟุต

11.00 น.

14.40 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
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นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Park Regis Lotus Hotel Manama**** หรื อเทียบเท่ า
(กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กเพื่อพักค้าง 1 คืนในบาห์ เรน ส่ วนกระเป๋าใบใหญ่ เชคทรู ไป ไซปรัส)
วันที่สอง

มานามา – ลาร์ นากา (ประเทศไซปรัส) – เมืองโบราณไคธิออน – ลาร์ นากา

เช้า
07.00 น.
09.05 น.
12.10 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินมานามา
ออกเดินทางจากกรุ งมานามา สู่ กรุ งลาร์นากา (ประเทศไซปรัส) โดยเที่ยวบิน GF 941 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช.ม)
เดินทางถึงสนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณไคธิออน (Kition) เป็ นเมืองกรี กโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ก่อนคริ สตกาล
สันนิษฐานว่าเป็ นเมืองที่สร้างหลักเสร็ จสิ้นสงครามเมืองทรอย (Trojan war) และเหล่าทหารที่เหลืออยูไ่ ม่ได้กลับ
บ้านเกิด จึงได้มีการสร้างเมืองขึ้นที่นี่ นาท่านชมเมืองโบราณที่ได้ขุดค้นพบขึ้นในปี 1929 โดยนักโบราณคดีชาว
สวีเดน-ไซปรัส นาท่านชมข้าวของเครื่ องใช้ที่ได้ขุดค้นพบในเมืองโบราณแห่ งนี้ นาท่านเที่ยวชมเมืองลาร์นากา
(Larnaca) เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศไซปรัส รองจากเมืองนิ โคเซีย และลีมาซอล ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทิศ
ใต้ของประเทศ เป็ นเมืองท่าการค้าที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของเกาะเป็ นเมืองมีทิวทัศน์ชายทะเลที่งดงามและแนวทิว
ต้นปาล์ม ตลอดเส้นเรี ยบหาด นาท่านเข้าชมปราสาทลาร์ นากา (Larnaca Castle) เป็ นปราสาทเก่ าแก่ ที่สร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 12 และใช้เวลากว่า 200 ปี จึงจะเสร็จสิ้ น แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็เป็ นปราสาทที่ต้งั ริ มทะเล
โดยมีป้อมปราการชิดชายหาดดู สวยงามแปลกตา จากนั้นนาท่านเที่ยวชมย่านเมือ งเก่า (Old Town) ลาร์นากามี
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมาแต่โบราณ เมืองนี้จึงมียา่ นหนึ่งที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปตั้งแต่ยคุ
กลางอันเก่าแก่และสวยงาม ซึ่งที่นี่ยงั เป็ นแหล่งการค้าสาหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

วันที่สาม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Sunhall Hotel Larnaca**** หรื อเทียบเท่ า
ลาร์ นากา – ฟามากุสตา – เมืองโบราณซาลามิส – นิโคเซีย (พักค้าง 2 คืน)
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟามากุสตา (Famagusta) (ระยะทาง 45 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.) หรื อที่รู้จกั ในนามเมือง
ร้างแห่ งไซปรัส ในอดี ตเมื อ งนี้ เป็ นท่าเรื อ สาคัญในการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลของเส้น ทางสายไหม เชื่ อ มโลก
ตะวันออก และ ตะวันตก นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าฟามากุสตา นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์แห่งเซนต์ปีเตอร์และเซนต์
ปอล สร้างขึ้นในปี 1359 และได้ถูกเปลี่ยนเป็ นมัสยิดในปี 1571 หลังการเข้ายึดครองของอาณาจักรออตโตมาน
และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นมัสยิด ซิ นานปาชา (Sinan Pasha Mosque) ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมือ งโบราณซาลามิ ส
(Salamis Ancient City) เป็ นเมื อ งโบราณในศิลปะแบบกรี ก ตั้งอยู่ทางตะวันชายฝั่ งด้านตะวันออกของไซปรัส
เหนื อ สัน นิ ษ ฐานว่าเมื อ งโบราณแห่ งนี้ สร้างขึ้นโดน ทิ วเซอร์ (Teucer) บุ ตรของ เทลามอน (Telamon) ซึ่ งไม่
สามารถกลับบ้านเมืองตัวเองได้หลังสงครามทรอย (Torjan war) คาดว่าเมืองนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ก่อน
คริ สตกาล สมัยยุคสาริ ด นาท่านชมโรมันเธี ยรเตอร์ (Roman Theater) โรมันคอลัม ห้องต่างๆ รวมถึงซากเมื อ ง
โบราณที่ยงั คงได้รับการอนุรักษ์ได้เป็ นอย่างดี อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ โคเซี ย (Nicosia) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวง
ของประเทศไซปรัส ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็ นเกาะมีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน
สาหรับนิ โคเซี ย เป็ นเมื องที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส โดยตัวเมือ งนั้นตั้งอยูใ่ จกลางของเกาะไซปรัส บริ เวณริ มฝั่ ง
แม่ น้ า Pedieos แม่ น้ าที่ยาวที่สุดในไซปรัส เป็ นอี กหนึ่ งเมื อ งที่มี ความเก่ าแก่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พื้นที่โดยรอบของเมืองจึงเต็มไปด้วยเหล่าพระราชวัง, คฤหาสน์ วิหาร และโบสถ์ นาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์เลเวน
ติโอ (Leventio Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่ องปั้ นดินเผายุคกลาง แผนที่
และภาพแกะสลัก, อัญมณี และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมากมาย จากนั้นนาท่านชมกาแพงเมืองเก่าเวนิเชียน (Venetican
walls) ซึ่งถือว่าเป็ นกาแพงเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเขตภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่งของเมืองนิ โคเซีย กาแพงเมืองเก่าเวนิ เชียนสร้างขึ้นระหว่าง 1567 -1570 โดยกาแพงมี
ความหนาประมาณ 4 -5 เมตร ในอดีตถูกใช้เพือ่ ปกป้ องพลเมืองจากการโจมตีของออตโตมาน จากนั้นนาท่านชม
อนุ สาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพ ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในกาแพงเมืองโบราณ โดยอนุ สาวรี ยน์ ้ นั เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเป็ นอิสระ
ของไซปรัสจากการปกครองของจักรวรรดิองั กฤษ ได้เวลานาท่านชมความเก่าแก่ของท่อระบายน้ าโบราณ ซึ่งเป็ น
ท่อ ระบายน้ าที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด ในไซปรัส โดยท่ อ ระบายน้ าถู ก สร้างขึ้ น ในสมัย ศตวรรษที่ 18 น าท่ านถ่ ายรู ป กับ
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ประตูฟามากุสตา (Famagusta Gate) ประตูแห่ งกาแพงเมืองนิ โคเซี ย เป็ นประตูหลักในการผ่านเข้าออกเมือ งใน
อดีต และได้รับอิทธิพลในศิลปะแบบเวนิเชียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Nicosia Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สี่

นิโคเซีย – ไคเรเนีย – ปราสาทไคเรเนีย – ปราสาทเซนต์ ฮิลลาริออน – นิโคเซีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคเรเนี ย (Kyrenia) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่ต้ งั อยูท่ าง
ภาคเหนือของไซปรัส เป็ นเมืองชายฝั่งที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 6,000 ปี ที่โดดเด่นมากที่สุดของเมืองก็คง
จะเป็ นท่าเรื อขนาดเล็กที่มีเสน่ ห์ซ่ ึ งเรี ยงรายไปด้วยเหล่ าเรื อยอร์ชและเรื อประมงเป็ นจานวนมาก นาท่านเข้าชม
ปราสาทไคเรเนีย (Kyrenia Castle) ซึ่งเป็ นปราสาทโบราณที่ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองไคเรเนี ย
ปราสาทไคเรเนีย เป็ นปราสาทป้ อมปราการที่มีความงดงามมาก สาหรับช่วงเวลาในการสร้างปราสาทนั้นค่อนข้าง
คาดเดาได้ยาก แต่ก็มีการกล่าวอ้างว่าปราสาทน่าจะถูกสร้างขึ้นในยุคไบเซนไทน์ หรื อราวๆศตวรรษที่ 7 เพือ่ ใช้ใน
การปกป้ องเมื องและภัยคุ กคามทางทะเล ปั จจุบนั พื้นที่บางส่ วนของปราสาทไคเรเนี ยได้มี การเปลี่ ยนให้เป็ น
พิพิธภัณฑ์เรื อแตก ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเกี่ยวกับซากเรื อโบราณจากศตวรรษที่ 4 ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเรื อ
สินค้าที่เก่าแก่ที่สุดลาหนึ่งอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเบลลาพาอิส (Bellapais Village) หมู่บา้ นทาง
ตอนเหนื อของไซปรัสเพื่อ เข้าชมโบสถ์เบลลาพาอิ ส (Bellapais Abbey) โบสถ์เก่ าแก่ ที่ต้ งั อยู่เหนื อ และยังเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวหลักของหมู่บา้ น โดยถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1198-1205 นอกจากนี้ หมู่บา้ นแห่งนี้ยงั ได้ชื่อว่า
เป็ นหมู่บา้ นที่มีความสวยงามคลาสสิค ติดอันดับน่ามาเยือนของไซปรัส
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทเซนต์ฮิลลาริ ออน (Saint Hilarion Castle) เป็ นปราสาทโบราณ ตั้งอยูบ่ น
เทือกเขาไคเรเนี ย ทางตอนเหนื อของไซปรัส ก่อนหน้านี้ ปราสาทแห่ งนี้ สร้างขึ้นและไม่ได้มีการตั้งชื่อปราสาท
จนในสมัยศตวรรษที่ 4 ได้มีการตั้งชื่อว่า ปราสาทเซนต์ฮลลาริ ออน และในสมัยศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่งนี้ ใช้
เป็ นป้ อมปราการในการป้ องกันการรุ กรานของข้าศึก นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของป้ อมปราสาทโบราณเก่า
แห่ งไซปรัส สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมื องนิ โคเซี ย นาท่านเข้าชมมัสยิดเซลิ มิเย (Selimiye Mosque) ซึ่ ง
เป็ นที่รู้จกั กันในชื่อมหาวิหารเซนต์โซเฟี ย เป็ นโบสถ์เก่าแก่ของนิ กายโรมันคาทอลิกที่แปลงเป็ นมัสยิดตั้งอยูท่ าง
ตอนเหนือของนิโคเซีย เป็ นมัสยิดหลักของเมือง จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งและเดินเล่นบนถนนเลดร้า (Ledra Street)
เป็ นแหล่งช้อ ปปิ้ งหลักของเมือ งนิ โคเซี ย ที่คบั คัง่ ไปด้วยเหล่ านักท่ อ งเที่ยว และยังเป็ นที่ต้ งั ของ ตึก Shackolas
Tower ซึ่งเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในเขตเมืองนิโคเซียเก่า อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเดินเล่นตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Nicosia Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่ห้า

นิโคเซีย – อารามไคค์โคส – เทือกเขาทรู ดอส – ลีมาซอล (พักค้าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อารามไคค์โคส (Kykkos Monastery) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
หนึ่ งในอารามที่มี ชื่อเสี ยงมากที่สุดในไซปรัสและได้ชื่อว่าเป็ นอารามที่สวยงามมากที่สุดเช่นกัน โดยอารามถู ก
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ตั้งอยูท่ ี่ระดับความ สู งประมาณ 1,318 เมตรในแนวเทือกเขาทรู ดอส อารามหลังเดิม
ได้ถูกเพลิงไหม้ และไม่เหลือร่ องรอยเดิมให้พบเห็น แต่อารามปั จจุบนั ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ นาท่านเข้าชม
อารามศักดิ์ สิ ทธิ์ที่มีภาพไอคอน ประดับด้วยทองอร่ ามทัว่ ทั้งห้อ ง ด้านนอกท่านสามาถชมความสวยงามของ
บ้านเรื อนที่ต้งั อยูใ่ นแนวเทือกเขาทรู ดอส นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่สวยงาม และเลื่องชื่อของประเทศไซปรัส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นเพดูลสั (Pedoulas Village) ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ นเทือกเขาทรู ดอส และเป็ นที่ต้ งั ของ
โบสถ์เก่าแก่ Archagelos Michail นาท่านเที่ยวชมความน่ ารักของหมู่บา้ นในหุ บเขาและเข้าชมความสวยงามของ
โบสถ์ประจาหมู่บา้ นแห่งนี้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองลีมาซอล (Limassol) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลินเพลินกับทัศนี ยภาพของป่ าสนและทิวเขาทรู ดอส ซึ่ ง
นับเป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงามของประเทศไซปรัส นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (old town) ที่มีชีวิตชีวาของเมื องลีมา
ซอล นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทลิมาซอล (Limassol Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะแบบไบเซนไทน์
ภายในปราสาทจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ Limassol Medieval มี คอลเลกชัน ที่ น่าสนใจของชุ ด เกราะอาวุธ ภาพ
ไอคอนทางศาสนาและ tombstones จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมืองลีมาซอล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mediterranean Limassol Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันที่หก

ลีมาซอล – ปาโฟส – คูริออน – ลีมาซอล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ น ทางสู่ เมื องปาโฟส (Paphos) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อี ก หนึ่ งเมื อ ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ งั อยู่ท างตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องไซปรั ส เชื่ อ กัน ว่าเมื อ งปาโฟสเป็ นบ้านเกิ ด ของเทพี อ โฟรไดท์
(Aphrodite) หรื อ วีนัส (Venus) เทพีแห่ งความงามและความรัก ตามที่กล่าวไว้ในตานานกรี กโบราณ โดยมีการ
ก่ อ ตั้งวิห ารของพระนาง โดยชาวไมซี เนี ยนในศตวรรษที่ 12 ซึ่ งประกอบไปด้วย ซากสิ่ งก่ อ สร้างของวิล ลา
พระราชวัง โรงมหรสพ ป้ อมและสุ สาน มากมาย นาท่านเข้าชมปราสาทปาโฟส (Paphos Castle) เป็ นปราสาท
เก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากป้ อมไบแซนไทน์ เพื่อป้ องกันท่าเรื อ ในอดีตป้ อมปราการถูกใช้เป็ นคลังสิ นค้าจาพวกเกลือ
หรื อ แม้แต่คุกเพื่อ ใช้กักขังผูก้ ระทาผิด จากนั้นนาท่านเข้าชมแหล่ งโบราณคดีปาโฟส (Paphos Archaeological
Park) อีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ปรักหักพังของทั้งวิลล่าโรมันขนาดใหญ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์
เปิ ดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในปาโฟส โดยสิ่ งที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในแหล่งโบราณคดีปาโฟส คือ การ
ไปชมภาพโมเสค ที่แหล่งโบราณคดีปาโฟส ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งในงานโมเสคที่มีความสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งยัง
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1980 นาท่านชมโรงละครโบราณ (Ancient theatre)
โดยโรงละครถูกสร้างขึ้นเป็ นเนิ นเขา ซึ่ งตั้งอยูเ่ ยื้องกับท่าเรื อ เป็ นโรงละครรู ปครึ่ งวงกลม ที่เป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งปลูก
7

สร้างที่มีการเก็บรักษาไว้ เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงรู ปแบบของโรงละครของอเล็กซานเดียร์ จากนั้นนาท่านชมสุสาน
กษัตริ ย ์ (Tomb of Kings) ซึ่งเป็ นสุสานขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือของเมืองปาโฟส สถานที่แห่ งนี้ได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) เป็ นสุสานใต้ดิน สร้างขึ้นประมาณ ศตวรรษที่
4 ก่ อ นคริ สตกาล ซึ่ งเจาะผนังหิ น เพื่อ ทาเป็ นสุ ส านส าหรับ ฝั งพระศพกษัตริ ยใ์ นสมัยโบราณ นาท่านชมความ
สวยงามและยิง่ ใหญ่ของสุสานกษัตริ ยแ์ ห่งเมืองปาโฟส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านแวะถ่ ายรู ปกับ อโฟรไดท์ ร็ อค (Aphrodite 's Rock) คือ เขตเสาหิ นที่ต้ งั อยู่ใกล้ๆกับชายฝั่ งทะเล เป็ นอี ก
หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับการยกย่องว่ามีภูมิทศั น์ที่งดงามมากแห่งหนึ่งของปาโฟส และไม่ไกลจากอ
โฟรไดท์ ร็ อค จะเป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆ ซึ่ งให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองคูริออน (Kourion) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
เป็ นเมืองสาคัญของรัฐทางประวัติศาสตร์ทางฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของไซปรัส ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 12 ก่อน
คริ สตกาลหลังจากการล่มสลายของพระราชวัง Mycenaean ผูต้ ้ งั ถิ่นฐานชาวกรี กมาถึงไซต์แห่ งนี้ นาท่านเข้าชม
เมื อ งโบราณคู ริออน (Kourion Ancient Site) ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งเมื อ งโบราณที่มีชื่อ เสี ยงของไซปรัส ชมโรงละคร
โรมันที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 2 ซึ่ งสามารถจุคนได้กว่า 3,500 คน เป็ นโรงละครที่หันสู่ ทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ยน
จากนั้น นาท่านเข้าชมโมเสคอัน สวยงามแห่ งบ้านอู โทลิ อ อส (Eustolios House) สมควรแก่ เวลานาท่านเข้าชม
วิหารอพอลโล (Apollo Temple) สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 3 ก่ อ นคริ สตกาล เป็ นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อ เฉลิ ม
ฉลองให้กบั เทพเจ้าอพอลโล ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งป่ า นาท่านชมความสวยงามที่สะท้อนให้
เห็นถึงอารยธรรมและการบูชาเทพเจ้ากรี กโบราณของชาวไซปรัส ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่เมืองลีมาซอล
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mediterranean Limasol Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่เจ็ด

ลีมาซอล – ลาร์ นากา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งลาร์นากา (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเข้าชมโบสถ์แห่ ง
เซนต์ลาซารัส (Church of St. Lazaras) เป็ นโบสถ์สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 9 ในลาร์นากา เป็ นโบสถ์กรี กออร์โธ
ดอกซ์ และเป็ นที่บรรจุศพของเซนต์ลาซารัส นอกจานี้ภายในยังมีภาพไอคอนที่งดงามอีกด้วย จากนั้นนาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับสะพานส่ งน้ าคามาเรส (Kamares Aqueduct) เป็ นสะพานส่ งน้ าโรมันโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี 17471750 ซึ่งมีซุม้ ประตูส่งน้ ากว่า 20 ซุม้ นับเป็ นอีกหนึ่งสะพานส่งน้ าที่สร้างขึ้นในสมัยออตโตมาน
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินลาร์นากา สู่สนามบินบาห์เรน
เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติบาห์เรน สู่กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ GF 152 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน

11.00 น.
13.20 น.
17.30 น.
22.20 น.
วันที่แปด

กรุงเทพมหานคร

08.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 6 คืน ไซปรัส แกรนด์ ทัวร์
เปิ ดเส้ นทางท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ “ประเทศไซปรัส” อัญมณีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนียน
ราคาทัวร์ 76,900 บาท : 21-28 ก.พ. 63 / 13-20 มี.ค. 63 / 20-27 มี.ค. 63/ 24 เม.ย.-1 พ.ค. 63/ 22-29 พ.ค.63 /
19-26 มิ.ย. 63/ 24-31 ก.ค. 63/ 7-14 ส.ค. 63/ 18-25 ก.ย./ 9-16 ต.ค. 63/ 16-23 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 10-17 เม.ย. 63
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ BKK-BAH-LCA-BAH-BKK (GF)
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ก.พ.-ต.ค. 2563
สงกรานต์
76,900
79,900
10,000
12,000
73,900
76,900
65,000 – 90,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-BAH-LCA-BAH-BKK หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่)
17,000
20,000
กรณี มีวซี ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินค่าวีซ่าคืน (Multiple Schengen Visa เท่านั้น)
2,100
2,100
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันทีป่ รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน GF (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศไซปรัส
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าไซปรัส
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่ รวมถึง
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 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง หรื อไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุ บตั ิเหตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นได้ทาการตกลงหรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
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 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ 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 ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไซปรัส
(ใช้ เวลาประมาณ 10 -15 วันทาการ... Multiple Schengen Visa สามารถใช้ เข้ าได้ )
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพือ่ ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง 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 (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้
ไม่ ได้ ) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รูปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน)
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้ องมีขนาดระหว่ าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
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 (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
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8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่ เนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ เดือน
3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
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หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ู ก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

8 วัน 6 คืน ไซปรัส แกรนด์ ทัวร์
เปิ ดเส้ นทางท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ “ประเทศไซปรัส” อัญมณีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนียน
ราคาทัวร์ 76,900 บาท

ราคาทัวร์ 79,900 บาท
ลาดับ
ที่

21-28 ก.พ. 63
22-29 พ.ค.63
18-25 ก.ย.63
10-17 เม.ย. 63

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

13-20 มี.ค. 63
19-26 มิ.ย. 63
9-16 ต.ค. 63

เบอร์
โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

20-27 มี.ค. 63
24-31 ก.ค. 63
16-23 ต.ค. 63

เลขที่
สะสมไมล์

24 เม.ย.-1 พ.ค. 63/
7-14 ส.ค. 63

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้ วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

(รบกวนใส่ เบอร์ โทรศัพท์ลูกค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์ ...................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
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