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วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

 

22.00 น. เจา้หนา้ทีต่อ้นรับทกุทา่น ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู8-9 แถว T เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 

วนัที ่2 กรงุเทพ – ดไูบ – ลารน์ากา – ฟามากสุตา – นโิคเซยี  

 

01.05 น.    บนิสูส่นามบนิดไูบ โดยเทีย่วบนิ EK 385 

05.00 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

07.35 น. บนิสูเ่มอืงลารน์ากา ประเทศไซปรัส โดยเทีย่วบนิ EK 109 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิลารน์ากา ประเทศไซปรัส  

= ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร = 

  เดนิทางสู ่เมอืงฟามากสุตา (Famagusta) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นทอ่งเทีย่วในเมอืงฟามากสุตา 

เขา้ชม เมอืงโบราณซาลามสิ เยอืนเมอืงหลวงเกา่ของ

ไซปรัสเมือ่สมยั 1,100 ปีกอ่นครสิตกาล ซึง่ในปัจจบุนัยงัมี

ส ิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น Gymnasium, โรงละคร, วลิลา่

สไตลโ์รมนั, อา่งเกบ็น ้า, วหิารแหง่ซสุ, มหาวหิารตา่งๆ รวมถงึ

โรงอาบน ้าสไตลโ์รมนั ถงึแมว้า่ทีน่ีจ่ะเกดิภยัภบิตัทิางธรรมชาติ

มาหลายครัง้ แตก่็ยงัคงอนุรักษ์ความสวยงามไวใ้หเ้ราไดช้ม

จนถงึทกุวันนี ้ 

  เดนิทางสูใ่จกลางของเกาะ เมอืงนโิคเซยี เมอืงหลวงของประเทศไซปรัสมามากกวา่ 

1,000 ปี ทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี พรเีมีย่ม) 

ทีพ่กั  Semeli Hotel (4*) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 นโิคเซยี – ไคเรเนยี – นโิคเซยี  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

  น าทา่นทอ่งเทีย่วในเมอืงนโิคเซยี 

เขา้ชม St. John Cathedral มหาวหิารเซนตจ์อหน์ ทีส่รา้ง

ขึน้ในศตวรรษที ่14 จากนัน้ทา่นสงัฆราช Nikiforos ท าการสรา้งใหมบ่น

ฐานเดมิในปี 1662 ถอืไดว้า่มหาวหิารแหง่นีเ้ป็นมหาวหิารหลวงแหง่เมอืง

นโิคเซยีไดเ้ลย มหาวหิารแหง่นีม้สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทัง้ภาพวาดบน
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ก าแพงประตทูางเขา้ รวมถงึภายในวหิารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบลัลังกอ์นัหรหูราของอารค์บชิอป อกีทัง้ยงัเป็น

สถานทีส่ถาปนาอารค์บชิอปองคใ์หมอ่กีดว้ย 

ถา่ยรปู Gothic Cathedral of St. Sophia หรอื มสัยดิเซลมิ ิ

เย (Selimiye Mosque) วหิารเกา่แกท่ีส่รา้งในศตวรรษ 14 จากนัน้

วหิารแหง่นีเ้ปลีย่นเป็นมสัยดิในชว่งสมยัศตวรรษที ่16 ชืน่ชมความงาม

ของมสัยดิทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรมแบบโกธคิและไปแซนไทน์ 

(เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการซอ่มแซมปรับปรงุ จงึไมส่ามารถเขา้ชมดา้นใน

ได)้ 

  เดนิทางสูเ่มอืงไคเรเนยี (Kyrenia) (ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทางตอนเหนอืของไซปรัส 

เป็นเมอืงชายฝ่ังทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 6,000 ปี ทีโ่ดดเดน่มากทีส่ดุของเมอืงคอืทา่เรอืขนาด

เล็กทีม่เีสน่หซ์ ึง่เรยีงรายไปดว้ยเหลา่เรอืยอรช์และเรอืประมงเป็นจ านวนมาก 

เขา้ชม ปราสาทเซนตฮ์ลิลารอิอน (St. Hilarion Castle) 

ปราสาทโบราณทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาไคเรเนยี สรา้งในศตวรรษที ่11 เพือ่

เป็นป้อมปราการระวังภยัทางทะเลจากโจรสลัดทีเ่ขา้โจมตเีกาะไซปรัส 

ตอ่มาถกูปรับเปลีย่นเป็นทีต่ากอากาศของขนุนางระดับสงูในสมยั 

Lusignan 

เขา้ชม ปราสาทไคเรเนยี (Kyrenia Castle) ซึง่เป็นปราสาท

โบราณทีถ่อืวา่เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงไคเรเนยี ยงัไม่

ทราบชว่งเวลาในการสรา้งแน่ชดั แตม่กีารอา้งวา่ปราสาทน่าจะถกูสรา้ง

ขึน้ในยคุไบเซนไทน ์หรอืราวๆ ศตวรรษที ่7 เพือ่ใชใ้นการปกป้องเมอืง

และภยัคกุคามทางทะเล ปัจจบุนัพืน้ทีบ่างสว่นของปราสาทไคเรเนยีไดม้ี

การเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ซึง่ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจัดแสดงเกีย่วกบั

ซากเรอืโบราณจากศตวรรษที ่4 ซึง่เป็นหนึง่ในเรอืสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุล า

หนึง่อกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ เก็บภาพความประทับในกบัทา่เรอืทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงไคเรเนยี  

  เดนิทางสูห่มูบ่า้นเบลลาพาอสิ (Bellapais Village)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เขา้ชม โบสถเ์บลลาพาอสิ (Bellapais Abbey) โบสถเ์กา่แก่

สไตลโ์กธคิ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโบสถค์รสิต์

นกิายคาทอลกิมากอ่น กอ่นทีจ่ะถกูสง่มอบใหก้บัชาวครสิตน์กิายออรโ์ธ

ดอกซ ์ในปัจจบุนัปรับเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑข์องหมูบ่า้นแลว้ 

  เดนิทางกลบัเมอืงนโิคเซยี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี พรเีมีย่ม) 

ทีพ่กั  Semeli Hotel (4*) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 นโิคเซยี – หมูบ่า้นโอโมโดส – ลมีาซอล  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

  น าทา่นทอ่งเทีย่วในเมอืงนโิคเซยี 

เขา้ชม The Cyprus Museum พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตไิซปรสั ทีร่วบรวมของโบราณวัตถตุา่งๆ 

ตัง้แตย่คุหนิใหมถ่งึยคุโรมนัทีถ่กูคน้พบบนเกาะไซปรัส 

เดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ และชมบรรยากาศความคกึคักบนถนนเลดรา้ (Ledra Street) แหลง่ช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนโิคเซยี 

  เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอโมโดส Village of Omodos (ประมาณ 40 นาท)ี หมูบ่า้นเกา่แก ่

ขึน้ชือ่เรือ่งการหมกัไวนท์ีด่ทีีส่ดุในไซปรัส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารด ัง้เดมิ) พรอ้ม Wine Tasting 

อสิระในเขตหมูบ่า้นโอโมโดส ทีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

  เดนิทางสูเ่มอืงลมีาซอล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  St Raphael Resort (5* ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ลมีาซอล – แพฟอส – ลมีาซอล  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

  เดนิทางสูต่ะวันตกของเกาะไซปรัสไปยงั เมอืงแพฟอส (ประมาณ 1 ชัว่โมง) ทีเ่ชือ่วา่เป็น

สถานทีท่ีเ่ทพอโฟรไดท ์(Aphrodite) หรอืทีเ่รารูจั้กในชือ่ของเทพวนัีส (Venus) เทพเจา้แหง่ความรัก

เกดิทีน่ี ่เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงโบราณทีเ่ต็มไปดว้ยเรือ่งราวของประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิี ่UNESCO ให ้

การยอมรับเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย  

ชม Petra tou Romiou หรอื Aphrodite’s Rock กอ้นหนิ

ขนาดใหญท่ีเ่ป็นจดุก าเนดิของเทพอโฟรไดท ์(Aphrodite) พรอ้มชม

ววิทะเลทีส่วยงามของ Aphrodite’s beach 

เขา้ชม Tombs of the Kings สถานทีฝั่งศพของกษัตรยิ์

และชนชัน้สงูทีม่อีายมุากกวา่ 2,000 ปี รายลอ้มดว้ยววิของทะเลเมดิ
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เตอรเ์รเนยีน มคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรจ์นไดรั้บการยกยอ่งจาก 

UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารซฟีู้ ด) 

   น าทา่นทอ่งเทีย่วสถานทีส่ าคัญของเมอืงแพฟอส (ตอ่) 

เขา้ชม Archaeological Park อทุยานโบราณคดทีีเ่ป็น

ทีต่ัง้วหิารของเทพเจา้ทัง้ 4 คอื ไดโอนซิสุ, ไอออน, ธเิอซสุ และ โอเฟซสุ ชมงานโมเสคทีถ่อืวา่มคีวาม

สวยงามทีส่ดุอกีหนึง่แหง่ในโลก อกีทัง้ยงัไดรั้บการยกยอ่งจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1980 

อกีดว้ย 

   

 

 

 

 

 

น าทา่นสมัผัสบรรยากาศทอ้งถิน่ เดนิเลน่ ทีท่า่เรอืตกปลาของเมอืงแพฟอส 

  เดนิทางกลบัเมอืงลมีาซอล 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย พรเีมีย่ม) 

ทีพ่กั  St Raphael Resort (5* ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ลมีาซอล – ครูอิอน – Choirokoitia – ลารน์ากา  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

  น าทา่นทอ่งเทีย่วในเมอืงลมีาซอล 

เขา้ชม ปราสาทลมีาซอล เป็นอกีหนึง่ทีท่ีม่ปีระวัตศิาสตรม์ายาวนาน สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 

ในศลิปะแบบไบแซนไทน ์ภายในปราสาทจัดแสดงเป็นพพิธิภณัฑ ์Limassol Medieval มคีอลเลกชนัชดุ

เกราะอาวธุตา่งๆ ทีน่่าสนใจมากมาย ปราสาทแหง่นีเ้คยเป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่ง

กษัตรยิ ์Richard แหง่ราชวงศอ์งักฤษ กบัเจา้หญงิ Berengaria แหง่เมอืง Navarre ในปี 1191 ซึง่การ

อภเิษกครัง้นีท้ าใหเ้จา้หญงิ Berengaria ไดรั้บต าแหน่งเป็นราชนิแีหง่ราชวงศอ์งักฤษอกีดว้ย 
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สมัผัสเสน่หข์องยา่น Old Town เมอืงลมีาซอล  

น าทา่นเขา้ชม Kolossi Castle  ทีถ่กูสรา้งในศตวรรษที ่13 ปราสาทแหง่นีเ้ป็นป้อมปราการ

ส าคญัในชว่งยคุกลาง ภายในมภีาพวาดพระเยซศูลิปะแบบเฟสโกทีส่วยงาม 

เขา้ชม เมอืงโบราณครูอิอน (Kourion Ancient Site) ซึง่เป็นอกีหนึง่เมอืงโบราณทีม่ี

ชือ่เสยีงของไซปรัส  

เขา้ชม โรงละครโรมนั Greco Roman Theatre ทีส่รา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่2 ซึง่สามารถจุ

คนไดก้วา่ 3,500 คน พรอ้มฉากหลังทีส่วยงามของทะเลเมดเิตอเรเนยีน และ บา้นอโูทลอิอส 

(Eustolios House) วลิลา่สว่นตัวสไตลโ์รมนั กอ่นทีจ่ะถกูปรับเปลีย่นเป็นอาคารสาธารณะทีเ่ป็นทัง้ 

หอ้งอาบน ้า หอ้งครัวและสถานทีอ่าศัยในสมยักอ่น ชมความงามของพืน้โมเสคทีป่ระดับตกแตง่อยา่ง

สวยงามและอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี

 

  เดนิทางสู ่Choirokoitia 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เขา้ชม โบราณสถาน Choirokoitia เพือ่ชมอกีหนึง่

สถานทีท่ีถ่กูยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO สถานทีน่ีม้ ี

หลกัฐานการของอาศัยของมนุษยใ์นชว่ง 7,000 – 4,000 ปีกอ่น

ครสิตกาล ซึง่ชว่ยนักโบราณคดไีขความกระจา่งเกีย่วกบั

ววิัฒนาการของสงัคมมนุษยบ์นเกาะไซปรัสจนถงึทางตะวันออก

ของเมดเิตอรเ์รเนยีนดว้ย  

  เดนิทางสู ่เมอืงลารน์ากา (ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของไซปรัส รอง

จากเมอืงนโิคเซยีและลมีาซอล เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญอกีเมอืงหนึง่ของไซปรัส  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี พรเีมีย่ม) 

ทีพ่กั  Lordos Beach Hotel & Spa (4* ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 ลารน์ากา – ดไูบ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

  น าทา่นทอ่งเทีย่วในเมอืงลารน์ากา 
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เขา้ชม ปราสาทลารน์ากา (Larnaca Castle) เชือ่

วา่มกีารสรา้งปราสาทแหง่นีใ้นชว่งยคุกลาง แตก่็ยงัมกีาร

โตแ้ยง้กนัในเรือ่งอายขุองปราสาทแหง่นี ้หลังจากสิน้สดุยคุการ

ปกครองของออตโตมนัในไซปรัส ปราสาทแหง่นีถ้กูเปลีย่นไป

เป็นคกุโดยชาวองักฤษ ปัจจบุนันีเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับจัด

แสดงสิง่ของตา่งๆ ตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 สมยัครสิเตยีนตอนตน้ 

จนถงึสมยัออตโตมนั ศตวรรษที ่18-19 

ชม โบสถ ์St. Lazarus (Church of Saint Lazarus) สรา้งขึน้โดยจักรพรรดไิบแซนไทนล์ี

โอที ่6  ในชว่งปลายศตวรรษที ่9 ปัจจบุนัเป็นโบสถก์รกีออรโ์ธดอกซ ์

สมัผัสบรรยากาศยา่น Old Town ทีม่เีรือ่งราวประวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เขา้ชมเมอืงโบราณไคธอิอน (Kition Archaeological Site) สถานทีน่ีเ้ป็นหลักฐานของ

มาถงึเกาะไซปรัสของชาวไมซนิเีมือ่ 13 ปีกอ่นครสิตศกัราช ตอ่มาเปลีย่นมอืสูช่าวฟีนเีชยีน ถงึแมว้า่ 

Kition จะถกูท าลายและครอบครองโดยฟาโรหแ์หง่อยีปิต ์แตก่็ยงัมผีูค้นอาศัยทีน่ีเ่รือ่ยมา ซาก

สถาปัตยกรรมทีค่น้พบจงึมทีัง้ Temple of Aphrodite-Astarte ทีส่รา้งโดยชาวฟีนเีชยีน รวมถงึวหิาร

สไตลอ์ยีปิตท์ีส่รา้งโดยราชวงศข์องอยีปิตใ์นบรเิวณทีใ่กล ้ๆ  กนั 

ผา่นชม ทะเลสาบน า้เค็ม (Larnaca Salt Lake) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 

ของไซปรัส มคีวามส าคญัตอ่ระบบนเิวศเป็นอยา่งมากเพราะเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศัยทีส่ าคญัทีส่ดุของนกน ้า 

ชว่งฤดหูนาวจะมนีกอพยพมาอาศัยเป็นจ านวนมากรวมถงึนกฟลามงิโกด้ว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสูส่นามบนิลารน์ากา 

19.20 น.    บนิสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิ EK 110 
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วนัที ่8 ดไูบ – กรงุเทพฯ  

 

12.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

03.05 น. บนิสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ EK 384 

12.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ  

 

 

อตัราคา่บรกิาร  

รายละเอยีด / คา่บรกิาร (บาท) 
17-24 พ.ย. 

2565 

8-15 ธ.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่/ เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 

(ส าหรับ 16 คนเทา่นัน้) 

83,900 บาท 88,900 บาท 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 10,000 บาท 

ถา้ม ีMultiple Schengen Visa แลว้ ลดทา่นละ 1,200 บาท 1,200 บาท 

** ราคาอาจมกีารปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้-ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศและมี

เอกสารยนืยนัเทา่นัน้ ** 

= คดิ ณ วันที ่20 พฤษภาคม 2565 = 

 

หมายเหต:ุ หอ้งพกัแบบ 3 เตยีง ส าหรับผูเ้ดนิทาง 3 ทา่น มใีหบ้รกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ แนะน าใหเ้ลอืกพัก 2 

หอ้ง จะสะดวกสบายในการเดนิทางมากกวา่  

 

คา่บรกิารนีร้วมถงึ: 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ Economy Class เสน้ทาง BKK-DXB-LCA // LCA-DXB-BKK โดยสายการบนิ EK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าทีส่ายการบนิก าหนด 

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด – ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) - น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. ตาม

ขนาดทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 7 

วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

75 ปี) 

 คา่ทีพ่ัก (แบบหอ้งพักคู)่ 
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 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ภาษีในประเทศไซปรัส 

 คา่วซีา่ไซปรัส 

 คา่ทปิตา่งๆ 

 

คา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ: 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร,์ คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิจากทีส่ายการบนิ

ก าหนด และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท า Vaccine Passport 

 

การช าระเงนิ 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่ง 36,000 บาท/ทา่น (ภายใน 5 วัน หลังจากกรุ๊ปยนืยนัเดนิทางแน่นอนหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด) 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้คีา่ใชจ้า่ยใดๆอืน่ เกดิขึน้)    

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท    

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (ถา้

ม)ี   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

** ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ** 

*** หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม *** 

 

หมายเหต:ุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ ไมต่ า่กวา่ 20 วัน  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรกหรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้

ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอื

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้

 ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทางแน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจาก

พนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศนัน้ๆ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้งพกั 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงตามความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุ

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญเ่พือ่โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่น

ไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐาน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นเกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand 

carry) และอาจถกูปฏเิสธจากสายการบนิใหถ้อืขึน้เครือ่งและตอ้งโหลดใตท้อ้งเครือ่งแทน 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่ง หากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎของ IATA เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


