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Code: IH14-CYP-Unseen-8EK-Sep-Dec-85-89-A220711 

 

8 วนั อนัซนี ไซปรสั 
(เทีย่วประเทศทีไ่ดช้ือ่วา่ “อญัมณีเม็ดงามแหง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน”) 

 

 
กนัยายน - ธนัวาคม 2565 

เร ิม่ตน้ 85,900 บาท  
(รวมคา่วซีา่ และ ทปิตา่งๆแลว้) 

ลารน์ากา – นโิคเซยี – ไคเรเนยี – ซาลามสิ – ฟามากสุตา – ไคเธยีร ์ 
 เทอืกเขาทรดูอส – อารามไคคโ์คส – ลมีาซอล – ครูอิอน – ปาโฟส  

 

ราคาทวัร ์85,900 บาท : 15-22 ก.ย. 65 / 20-27 ต.ค. 65 / 17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.65 
ราคาทวัร ์89,900 บาท : 29 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2566 
 
วนัแรก กรงุเท พฯ 
 
18.00 น.    คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์แถว T (Row T)  

ประตทูางเขา้ที ่8-9 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิ EK 373 สายการบนิฯ บรกิารอาหารคํา่  
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 (เครือ่งบนิมแีวะรับผูโ้ดยสารทีส่นามบนิภเูก็ต ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง ดไูบ – ลารก์านา – ฟามากสุตา – วาโรชา – ซาลามสิ  
 
03.05 น.        เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.00 น.        ออกเดนิทางสูส่นามบนิลารน์ากา ประเทศไซปรัส โดยเทีย่วบนิ EK109   (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.35 ชม.) 
11.10 น.        เดนิทางถงึสนามบนิลารน์ากา ประเทศไซปรัส  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงฟามากสุตา (Famagusta) (45 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) รูจั้กในนาม

เมอืงรา้งแหง่ไซปรัส  
นําทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซ็นตน์โิคลัส (St. Nicholas Cathedral) หรอื Lala Mustafa Pasha Mosque สรา้ง

ขึน้ในปี 1359 และไดถ้กูเปลีย่นเป็นมัสยดิในปี 1571 หลังการเขา้ยดึครองของออตโตมาน  และเคยเป็น
โบสถท์ีใ่ชใ้นพระราชพธิสีวมมงกฎุของราชวงศล์ซูกินาน (Lusignan Dynasty) อกีดว้ย  

จากนัน้นําทา่น ถา่ยรปูกบัโบสถแ์หง่เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตป์อล  เดมิเป็นโบสถ ์แตภ่ายหลังก็ไดถ้กู
เปลีย่นเป็นมัสยดิและตอ่มาใชเ้ป็นคลังสําหรับเก็บธัญพชืตา่งๆ  

จากนัน้นําทา่นชมโบสถ ์St. George of the Greeks ซึง่เป็นโบสถท์ีม่รีอ่งรอยภาพเขยีนสตีัง้แตย่คุ
ครสิตจักรเรอืงอํานาจ อกีทัง้ยังมรีอ่งรอยทีโ่ดนปืนใหญทํ่าลายในชว่งสงครามยคุทีเ่วเนเชยีน พยายาม
ป้องกนัเมอืงจากการรกุรานของกองทัพ ออตโตมาน  

จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูกบัสงิโตนําโชค (The Lion of Famagusta) สญัลักษณ์แหง่ความโชคดขีอง
เมอืงฟามากสุตา 
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ไดเ้วลานําทา่นเดนิชมเมอืงวาโรชา (Varosha) เมอืงรา้งแหง่ไซปรัส หรอืทีรู่จั้กในนาม “Ghost Town” 
หากทา่นเคยไดย้นืชือ่เมอืงพรเีพยีต เมอืงรา้งจากการระเบดิของเตาปฎกิรณ์นวิเคลยีรแ์หง่ยเูครน เมอืงวาโรชา 
ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงโกสตท์าวน ์ทีใ่หญก่วา่พรเีพยีตถงึ 3 เทา่ เมอืงรา้งแหง่นีเ้กดิจากการถกูรกุรานโดยกองทัพ
ตรุกใีนชว่งปี 1974 และชาวเมอืงไดถ้กูขบัไลอ่อกจากเมอืง ทําใหเ้มอืงนีก้ลายเป็นเมอืงรา้งตราบจนปัจจบุนั  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณซาลามสิ (Salamis Ancient City) เป็นเมอืงโบราณใน
ศลิปะแบบกรกี คาดวา่เมอืงนีส้รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 กอ่นครสิตกาล สมัยยคุสํารดิ  

นําทา่นชมโรมันเธยีรเ์ตอร ์(Roman Theater) โรมันคอลัม หอ้งตา่งๆ  รวมถงึซากเมอืงโบราณที ่ยังคง
ไดรั้บการอนุรักษ์ไดเ้ป็นอยา่งด ีนําทา่นเดนิทางสู่เมอืงนโิคเซยี (Nicosia) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 
1 ชัว่โมง) 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Nicosia Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 
วนัทีส่าม นโิคเซยี - ไคเรเนยี 
 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูป่ราสาทเซนตฮ์ลิลารอิอน  
นําทา่นเดนิขึน้บนัไดเพือ่เขา้ชมปราสาทเซนตฮ์ลิลารอิอน (Saint Hilarion Castle) กอ่นหนา้นีป้ราสาท

แหง่นีส้รา้งขึน้และไมไ่ดม้กีารตัง้ชือ่ปราสาท จนในสมัยศตวรรษที ่ 4 ไดม้กีารตัง้ชือ่วา่ ปราสาทเซนตฮ์ลิลาริ
ออน และในสมัยศตวรรษที ่11 ปราสาทแหง่นีใ้ชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกนัการรกุรานของขา้ศกึ  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไคเรเนยี (Kyrenia) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 40 นาท)ี เมอืงชายฝ่ังทีม่ี
ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 6,000 ปี  

เขา้ชมปราสาทไคเรเนยี ( Kyrenia Castle) ซึง่เป็นปราสาทโบราณน่าจะถกูสรา้งขึน้ในยคุไบเซนไทน ์
หรอืราวศตวรรษที ่7 เพือ่ใชใ้นการปกป้องเมอืงและภัยคกุคามทางทะเล  ปัจจบุนัพืน้ทีบ่างสว่นของปราสาทมี
การจัดแสดงเกีย่วกบัซากเรอืโบราณจากศตวรรษที ่4 ซึง่เป็นหนึง่ในเรอืสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุลําหนึง่  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนโิคเซยี  

นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกของมัสยดิเซลมิเิย ( Selimiye Mosque) ซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่มหาวหิาร
เซนตโ์ซเฟีย เป็นโบสถเ์กา่แกข่องนกิายโรมันคาทอลกิทีแ่ปลงเป็นมัสยดิตัง้อยูท่างตอนเหนอืของนโิค  

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงและเดนิเลน่บน ถนนเลดรา้ (Ledra Street) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหลักของ
เมอืงนโิคเซยี ทีค่ับคั่งไปดว้ยเหลา่นักทอ่งเทีย่ว  

นําทา่นชม Buyuk Khan Caravansarai ทีพั่กกองคาราวานซารายในอดตีทีย่ังคงหลงเหลอือยู่
ในปัจจบุนั อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงและเดนิเลน่ตามอธัยาศัย  

จากนัน้นําทา่นผา่นดา่นตรวจขา้มเมอืงระหวา่งไซปรัสเหนอื (ภายใตก้ารปกครองของตรุก)ี และ 
ไซปรัสใต ้(สาธารณรัฐไซปรัส) ซึง่นโิคเซยีคอืเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีต่ัดแบง่เมอืงออกเป็นสอง
สว่น เดนิขา้มไมถ่งึ 50 เมตรก็เป็นอกีประเทศหนึง่แลว้   

คํา่              รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Nicosia Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 
วนัทีส่ ี ่นโิคเซยี – หมูบ่า้นเบลลาพาอสิ – ไคคโ์คส – หมูบ่า้นเพดลูสั  – ลมีาซอล  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นถา่ยรปูกบัประตฟูามากสุตา (Famagusta Gate) ประตแูหง่กําแพงเมอืงนโิคเซยี เป็นประตหูลัก
ในการผา่นเขา้ออกเมอืงในอดตี และไดรั้บอทิธพิลในศลิปะแบบเวนเิชยีน สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16  

นําทา่น ชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ  สญัลักษณ์แหง่ความเป็นอสิระของไซปรัสจากการปกครองของ
จักรวรรดอิงักฤษ  

จากนัน้นําทา่นชมกําแพงเมอืงเกา่เวนเิชยีน ( Venetian walls) สรา้งขึน้ระหวา่ง 1567 -1570 โดย
กําแพงมคีวามหนาประมาณ 4 -5 เมตร ในอดตีถกูใชเ้พือ่ปกป้องพลเมอืงจากการโจมตขีองออตโตมาน นํา
ทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ลเวนตโิอ ( Leventio Museum) พพิธิภัณฑโ์บราณคด ีซึง่ภายในมกีารจัดแสดง
เกีย่วกบั   เครือ่งปัน้ดนิเผายคุกลาง แผนที ่และภาพแกะสลัก, อญัมณี  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นเบลลาพาอสิ ( Bellapais Village) หมูบ่า้นทางตอนเหนอืของไซปรัส
เพือ่เขา้ชมโบสถเ์บลลาพาอสิ (Bellapais Abbey) โบสถเ์กา่แกท่ีต่ัง้อยูเ่หนอื  และยังเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหลัก
ของหมูบ่า้น โดยถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1198-1205 นอกจากนีห้มูบ่า้นแหง่นีย้ังไดช้ือ่วา่เป็นหมูบ่า้นทีม่ี
ความสวยงามคลาสสคิ ตดิอนัดับน่ามาเยอืนของไซปรัส 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู่อารามไคคโ์คส (Kykkos Monastery) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชม.) หนึง่ในอารามทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในไซปรัส สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 11 ตัง้อยูท่ีร่ะดับความ 
สงูประมาณ 1,318 เมตรในแนวเทอืกเขาทรดูอส  

นําทา่นเขา้ชมอารามศักดิส์ทิธิท์ีม่ภีาพไอคอน พระแมม่ารอีุม้พระเยซู  ประดับดว้ยทองอรา่มทั่วหอ้ง และ
ภาพอืน่ๆอกีมากมาย อกีทัง้ยังเป็นสถานทีจั่ดเก็บกระดกูจากสว่นตา่งๆของเซนตแ์ตล่ะองคอ์กีดว้ย 

 

 
 

 ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่หมูบ่า้นเพดลูัส (Pedoulas Village) ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาทรดูอส 
และเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์กา่แก ่Archagelos Michail (UNESCO World Heritage)  
 นําทา่นเทีย่วชมความน่ารักของหมูบ่า้นในหบุเขาและเขา้ชมความสวยงามของโบสถป์ระจําหมูบ่า้นแหง่นี ้
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลมีาซอล (Limassol) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) 

 คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจนี  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ajax Limassol Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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วนัทีห่า้ ปาโฟส – ครูอิอน 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงปาโฟส (Paphos) (ระยะทาง 67 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) เชือ่กนัวา่เมอืง
ปาโฟส   เป็นบา้นเกดิของเทพอีโฟรไดท ์(Aphrodite) หรอื วนัีส (Venus) เทพแีหง่ความงามและความรัก  

นําทา่นเขา้ชมปราสาทปาโฟส ( Paphos Castle) เป็นปราสาทเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้จากป้อมไบแซนไทน ์
เพือ่ป้องกนัทา่เรอื ในอดตีป้อมปราการถกูใชเ้ป็นคลังสนิคา้จําพวกเกลอื หรอืแมแ้ตค่กุเพือ่ใชก้กัขงัผูก้ระทํา
ผดิ   

นําทา่นเขา้ชมแหลง่โบราณคดปีาโฟส ( Paphos Archaeological Park) มวีลิลา่โรมันขนาดใหญ ่เป็น
พพิธิภัณฑเ์ปิดทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในปาโฟส  โดยสิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในแหลง่โบราณคดี
ปาโฟส คอื การไป ชมภาพโมเสค ทีแ่หลง่โบราณคดปีาโฟส  ซึง่เป็นอกีหนึง่ในงานโมเสคทีม่คีวามสวยงาม
ทีส่ดุในโลก อกีทัง้ยังไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1980  

นําทา่นชมโรงละครโบราณ (Ancient theatre)  
จากนัน้นําทา่นชมสสุานกษัตรยิ ์(Tomb of Kings) ซึง่เป็นสสุานขนาดใหญ ่ทางตอนเหนอืของเมอืง

ปาโฟส สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่ง จากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
เป็นสสุานใตด้นิ สรา้งขึน้ประมาณ ศตวรรษที ่4 กอ่นครสิตกาล ซึง่เจาะผนังหนิเพือ่ทําเป็นสสุานสําหรับฝังพระ
ศพกษัตรยิใ์นสมัยโบราณ  

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย  นําทา่นถา่ยรปูกบั อโฟรไดท ์ร็อค (Aphrodite 's Rock) คอื เขตเสาหนิทีต่ัง้อยูใ่กล ้ๆ กบัชายฝ่ังทะเล 

หนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม  
นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงครูอิอน (Kourion) (ระยะทาง 60 กม. เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ถกูคน้พบใน

สมัยศตวรรษที ่12 กอ่นครสิตกาลหลังจากการลม่สลายของพระราชวัง Mycenaean  
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นําทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณครูอิอน (Kourion Ancient Site) ชมโรงละครโรมันทีส่รา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่
2 ซึง่สามารถจคุนไดก้วา่ 3,500 คน เขา้ชมโมเสคอนัสวยงามแหง่บา้นอโูทลอิอส (Eustolios House)  

จากนัน้นําทา่นเขา้ชมวหิารอพอลโล (Apollo Temple) สรา้งขึน้ประมาณศตวรรษที ่3 กอ่นครสิตกาล 
เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองใหก้บัเทพเจา้อพอลโล ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเทพเจา้แหง่ป่า 
จากนัน้กลับสูเ่มอืงลมีาซอล 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ajax Limassol Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 
วนัทีห่ก ลารน์ากา 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ (old town) ทีม่ชีวีติชวีาของเมอืงลมีาซอล  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมปราสาทลมิาซอล ( Limassol  Castle) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ในศลิปะแบบไบ

เซนไทน์ ภายในปราสาทจัดแสดงเป็นพพิธิภัณฑ ์Limassol Medieval มคีอลเลคชัน่ทีน่่าสนใจของชดุเกราะ 
อาวธุ ภาพไอคอนทางศาสนา และ tombstones   

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี  
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลารน์ากา (ระยะทาง 70 กม. เดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

เทีย่วชมเมอืงโบราณไคธอิอน (Kition) เป็นเมอืงกรกีโบราณสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่ 13  กอ่น
ครสิตกาล สนันษิฐานวา่เป็นเมอืงทีส่รา้งหลักเสร็จสิน้สงครามเมอืงทรอย (Trojan war) และเหลา่ทหารที่
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เหลอือยูไ่มไ่ดก้ลับบา้นเกดิ จงึไดม้กีารสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี ่(ปัจจบุนัตอ้งใชจ้นิตนาการขัน้สงู เนือ่งจากเมอืงนี้
เพิง่ไดทํ้าการขดุพบไมน่านและเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง)  

นําทา่นเขา้ชมมัสยดิ Hala Sultan Tekke (ผูห้ญงิแตง่กายสภุาพและตอ้งมผีา้คลมุผม)  ซึง่เป็นมัสยดิที่
ไดช้ือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอนัดับที ่4 ของโลก ทีน่ีย่ังเป็นทีเ่ก็บรักษาหนิอกุกาบาตน้ําหนักวา่ 14 ตันไวใ้น
มัสยดิอกีดว้ย มัสยดิแหง่นีก้อ่สรา้งแลว้เสร็จในปี 1817 เชือ่วา่เป็นสถานทีฝั่งศพของแมบ่ญุธรรมของทา่นน
บมีฮูมัหมัด ทีเ่สยีชวีติทีจ่ดุนีด้ว้ยอบุตัเิหตตุกลา ทา่นไดต้ามสามทีา่นมายังไซปรัสในยคุทีอ่าหรับเขา้มา
รกุรานในฐานะนางพยาบาลของกองทัพ  

ไดเ้วลานําทา่นผา่นชมทะเลเกลอื (Salt Lake) ทีม่ขีนาดใหญแ่หง่เมอืงลารน์ากา และในทกุปีชว่งฤดู
หนาว จะมนีกฟลามงิโก จํานวนมากอพยพมาทีท่ะเลเกลอืเพือ่ฟักไข ่ทําใหช้ว่งหนา้หนาวบรเิวณทะเลเกลอื
แหง่นีค้ราครํา่ไปดว้ยฝงูนกฟลามงิโก 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radison Blu Hotel Larnacar**** หรอื เทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่จ็ด ลารน์ากา  
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําทา่นเทีย่วชมเมอืงลารน์ากา (Larnaca) เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของประเทศไซปรัส รองจากเมอืง
นโิคเซยี และ  ลมีาซอล นําทา่น เขา้ชมปราสาทลารน์ากา (Larnaca Castle) เป็นปราสาทเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้
ในชว่งศตวรรษที ่12 และใชเ้วลากวา่ 200 ปี จงึจะเสร็จสิน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่น เทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ 
(Old Town) ลารน์ากามปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนานมาแตโ่บราณ เมอืงนีจ้งึมยีา่นหนึง่ทีเ่ต็มไปดว้ยอาคาร
บา้นเรอืนสไตลย์โุรปตัง้แตย่คุกลาง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
บา่ย  นําทา่น เขา้ชมโบสถแ์หง่เซนตล์าซารัส (Church of St. Lazaras) เป็นโบสถส์รา้งขึน้ปลายศตวรรษที ่9 ใน 

ลารน์ากาเป็นโบสถก์รกีออรโ์ธดอกซแ์ละเป็นทีบ่รรจศุพของเซนตล์าซารัส นอกจากนีภ้ายในยังมภีาพ
ไอคอนทีง่ดงามอกีดว้ย  

จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานสง่น้ําคามาเรส (Kamares Aqueduct) เป็นสะพานสง่น้ําโรมัน
โบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี 1747-1750 ซึง่มซีุม้ประตสูง่น้ํากวา่ 20 ซุม้ นับเป็นอกีหนึง่สะพานสง่น้ําทีส่รา้งขึน้
ในสมัยออตโตมาน 

 16.00 น.       นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลารน์ากา 
19.30 น.        ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิ EK 110 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.40 ชม.) 
 
วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
 
01.10 น.       เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
03.45 น.       ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ EK376  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชม.)  
13.20 น.       เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ 
 
*** หมายเหต ุกรณีทีพ่ระราชวังหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วใดปิด จะแจง้และหาสถานทีเ่ทีย่วทดแทนใหท้า่นไดรั้บทราบ *** 

8 วนั อนัซนี ไซปรสั 
(เทีย่วประเทศทีไ่ดช้ือ่วา่ “อญัมณีเม็ดงามแหง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน”) 

ราคาทวัร ์85,900 บาท : 15-22 ก.ย. 65 / 20-27 ต.ค. 65 / 17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.65 
ราคาทวัร ์89,900 บาท : 29 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2566 
 

อตัราคา่บรกิาร   ก.ย. - ธ.ค.  2565 ปีใหม ่

ผูใ้หญพั่ก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ พัก
กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

85,900 89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 9,000 12,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ตอ้งเสรมิเตยีง 77,900 81,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์ เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  
(ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 130,000 

ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิหักคนื (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 26,000 28,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้ Multiple visa ทีย่ังไมห่มดอาย ุสามารถเขา้
ไซปรัสได ้หักคนืคา่วซีา่ 

2,000 2,000 

 
**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 
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และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 กรกฎาคม 2565) ** 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 
 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 25 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก.  
 
โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ EK (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น้ําหนัก ไมเ่กนิ 25 กก./ทา่น) 
 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน้ํามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 
คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 
85 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทัวร)์ 
 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่ไซปรัส 
 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 
 
อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 กระเป๋าเดนิทางทา่นตอ้งดแูลดว้ยตัวทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
การชําระเงนิ งวดที ่ 1 : สํารองทีน่ ัง่จา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 
  งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่าํหนด 
 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหัก คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1 ,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ดําเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้
ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจําลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60% + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ   
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 
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- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดทํ้าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม*** 
 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
*ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวร์
ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ
ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 
หมายเหต ุ: 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง  ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นลําดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึ
และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง
เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ให ้
ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น
ชาํระมาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้
เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชาํระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ  ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได  ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง  ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้  ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ
คํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 
แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชาํระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม  ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20-30 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่
เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่
เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 
(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐาน
ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 
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 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนัก
กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้
ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ( ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ ) โดยปกตปิระกนัภัยการ
เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้
ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


