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ซูริค – ลเูซิรน์ -โดโลไมท ์- เวนิส - เวโรน่า – มิลาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทางปี 2566:    

วนัที่ 1/  กรุงเทพฯ-ซูริค     

06.00 น.   พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  

    ประตู 5 เคาเตอร ์M สายการบินโอมาน กรุณาสงัเกตุป้าย BIG BEN 

09.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี WY818 BKK-MCT 09.10-12.05 น. บินประมาณ 6 ช.ม 

12.05 น.  ถึงสนามบินมสักตั ประเทศโอมาน รอเท่ียวบินต่อสู่มิลาน (รอประมาณ 2.30 ช.ม) 
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14.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี WY153 MCT-ZRH 14.20-19.25 น. บินประมาณ 6 ช.ม 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง 

      พกัโรงแรม NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE หรือเทียบเท่า เมืองซูริค, สวิสเซอรแ์ลนด์ 

 

วนัที่ 2/  ลเูซิรน์ - สะพานไมช้าเปล – Bellinzona - ลกูาโน  B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ลเูซิรน์ Lucerne  เป็นหวัเมืองโบราณของสวิตเซอรแ์ลนด ์สวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นดินแดน

ท่ีไดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) มีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขา

แอลป์แลว้ ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา ดงดอกไมป่้าและทุ่ง

หญา้อนัเขียวชอุ่ม 

น าท่านชม สะพานไมช้าเปล Chapel Bridge สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลก และเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น โดยตัวสะพานไดท้อดขา้มแม่น ้ารอยส์มาสู่ฝั่งเมืองเก่าลูเซิร์น ถูกสรา้งขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 14  มีความยาว 204 เมตร สวยสง่าและ มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี ชม อนุสาวรียส์ิงโตหิน 

(The Lion Monument) ท่ีแกะสลกัอยู่บนหน้าผา บริเวณหวัของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณ์ของ

สวิตเซอรแ์ลนด์อยู่โดยสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกลา้หาญ ซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดีของทหารสวิตฯ 

ท่ีเสียชีวิตไปในการต่อสูป้้องกนัพระราชวงั ระหวา่งการปฏิวติัใหญ่ของฝรัง่เศส  

เท่ียง       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ลูกาโน เมืองน้ีไดช้ื่อวา่เป็น “มอนติคารโ์ลแห่งสวิตเซอรแ์ลนด”์ เน่ืองจากมกัจะ

มีคนดังและนักลงทุนผูม้ัง่คัง่มาเยือนอยู่เสมอ ชมปราสาท Bellinzona เป็นกลุ่มของป้อมปราการตั้งอยู่

รอบ ๆ เมืองของBellinzonaซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลสวิสของทีชีโน ตั้งอยู่บนเชิงเขาอัลไพน์ , กลุ่ม

ประกอบดว้ยก าแพงป้อมและสามปราสาท เบลโล, Sasso Corbaro, Castelgrande ตั้งอยูบ่นยอดเขาหิน

ท่ีมองเห็นหุบเขา มีก าแพงหลายชุดท่ีปกป้องเมืองเก่า ปราสาทไดร้ับการขึ้ นทะเบียนโดย UNESCO 

มรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จากน้ันน าท่านชมชายฝั่งทะเลสาบ Parco degli Olivi ท่ีปลายสุดทางตอน

เหนือของ Lugano ซึ่งเป็นเสน้ทางเดินเรียบหมู่บา้น หมู่บา้น Gandria ท่ีงดงาม  

ค า่  รบัประทานอาหารภตัราคารอาหารจีน  
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             พกัโรงแรม JUST HOTEL LOMAZZO FIERA หรือเทียบเท่า เมืองโคโม, อิตาลี 

 
 

วนัที่ 3/ โคโม - เวนิส-เกาะเวนิส-เวนิส เมสเต ้  B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “เกาะเวนิส” เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม เกาะอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 

Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง 

(The City of Light) เรือน าท่านเดินทางเขา้สู“่เกาะซานมารโ์ค” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส 

บ่าย         รบัประทานอาหาร ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 น าคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรสัซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์

เอมานูเอลท่ี 2 ถ่ายภาพคู่กบั“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสญัลกัษณท่ี์เชื่อมต่อกบัพระราชวงัดอรจ์  

ชมความสวยงามของจตุรสัดา้นหน้าพระราชวงัดอรจ์ อนัเป็นท่ีประทับของเจา้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็น

รฐัอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยัน้ัน ชมรอบบริเวณ“โบสถเ์ซนต์มารค์” 

ซึ่งเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดัง

นานาชนิด หรือ“ เครื่องแกว้มูราโน่ ” สินคา้พื้ นเมืองอนัเล่ืองชื่อ อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมงานก่อสรา้ง
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ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอัลโต”้ ใหค้ณะไดช้มวิวสองฝั่ง

คลองแห่งเวนิส โดยการ “นัง่เรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก (รวมในค่าทวัรแ์ลว้)  

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝั่งเมืองเวนิส  

ค า่  รบัประทานอาหาร ภตัราคารอาหารจีน 

      พกัโรงแรม NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า เวนิส เมสเต,้ อิตาลี 

 

วนัที่ 4/ เตรวิโซ  – ทะเลสาบมิซูริน่า – คอรต์ีนา ดมัเปซโซ   B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เตรวิโซ Treviso ตั้งอยูใ่นท่ีราบสูงของตอนเหนือของเวนิส มกัเรียกกนัวา่วา่ "Venices 

ลิตเต้ิล" (Little Venices) คลองท่ีงมีบา้นเรือนสิ่งปลูกสรา้งท่ีสีสันสดใส น าท่านชมจตุรสักลางเมือง Piazza 

dei Signori, มหาวิหาร Cathedral อิสระถ่ายรูป 

เท่ียง        รบัประทานอาหาร ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบมิซูริน่า(Misurina) ณ หม่บา้นเบลลูโน่ ทะเลสาบท่ีมีความยาว

ถึง 2.6 กิโลเมตร มีความลึกกว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ ใหทุ้กท่านได้ชมความสวยงามของ

ทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ท่ีใส เป็นเงาสะทอ้นเห็นวิวเขาลดหลัน่ไปมา อนัมีฉากหน้าเป็นโรงแรมสีเหลือง

ตัดกันกับฟ้าคราม น าท่านเดินชมหมู่บา้นคอร์ตีนา ดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์

ทแสนสวย ท่ีตั้งในหุบเขา มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน อิสระเก็บภาพความงดงามของเมืองตาม

อธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหาร ภตัราคารอาหารทอ้งถ่ิน 

      พกัโรงแรม HOTEL AMBRA CORTINA หรือเทียบเทา่ เมืองคอรดิ์น่า ดิ เอมเพสโซ, อิตาลี 
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วนัที่ 5/  โอรท์ิเซย- นัง่กระเชา้ชมวิว แอลป์ เดอ ซุสซิ ทะเลสาบเบรียส   B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโอรทิ์เซย Ortisei เมืองน่ารกัท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาเซาท์เทิรแ์อลป์ น าท่านนัง่กระเชา้

ไฟฟ้าชมวิวท่ีงดงามธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ขึ้ นสู่ จุดชมวิว แอลป์ เดอ ซูสซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี

สามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่มเขาใน Dolomite ไดอ้ย่างชดัเจนมีเวลาใหท้่านเก็บภาพความงดงาม

ของธรรมชาติ  

เท่ียง       รบัประทานอาหาร ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โบลซาโน Bolzano ทางดา้นตะวันตกของเสน้ทางท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรปโดย

ยูเนสโกเป็นมรดกโลกกล่าววา่ "ภูมิทศัน์ภูเขาท่ีสวยที่สุดท่ีมีแนวผนังผาสูงชนัมีความหนาแน่นสูงแคบลึกและ

หุบเขายาว ชมความงามแห่งเขตโดไมท ์ในเสน้ทางสวยๆ ผ่านชมเมืองเล็กๆ เดินทางถึงจุดจอดรถทะเลสาบ 

เบรียซ (Braies) ท่ีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Fanes Sennes Braies ตามต านานกล่าวว่าท่ีน่ีเป็นท่ีอยู่

อาศยัของยกัษ์ ท่ีคอยคุม้ครองเหมืองทองค าใตพ้ิภพ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวทะเลสาบเก็บภาพความงดงาม 

 ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารอาหารจีน 

    พกัโรงแรม STADT HOTEL CITTA หรือเทียบเท่า เมืองโบลซาโน, อิตาลี  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA) เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดับสองในแควน้ เวเนโต 

รองจากเมืองเวนิส เมืองเวโรนาไดร้ับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิ่งก่อสรา้ง

จากสมยั โรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองท่ีมากไปดว้ยกล่ินอายแห่ง ศิลปะและวฒันธรรม ในปี ค.ศ. 

2000 UNESCO ประกาศใหเ้วโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก 

VERONA ARENA โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมท่ีโรมแต่ขนาดเล็กกวา่  น า

ท่านเขา้ชมบ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านหลังน้ีเคยเป็นของตระกูล Cappello ตระกูล

คลา้ยคลึงกบัตระกูล Capulet ของจูเลียต เมืองน้ีก็เลยถูกพฒันาใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียว บา้นหลงัน้ีสรา้งขึ้ น

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 และไดท้ าการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษท่ี 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นท่ีท่ีโรมิโอ

สารภาพรกักบัจูเลียตในบทประพนัธ ์ 

กลางวนั     รบัประทานอาหาร ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เอาตเ์ล็ตเซียรร์าวลัเลดีไซเนอร ์(designer outlet serravalle) อิสระช็อปป้ิงสุดหรูในเซียร์

ราวลัเล ชอปสุดฟิน ศูนยก์ารคา้ชั้นน าของอิตาลี ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์และ

ส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนดดี์ไซเนอรอ์ยา่ง Bvlgari, Gucci, D&G, Roberto Cavalli, Prada, Swarovski, Nike, 

Adidas และอีกมากมาย ลัดเลาะตามตรอกซอกซอยท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ดีไซเนอร์กว่า 180 รา้น พรอ้ม

ส่วนลดสุดพิเศษ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ภตัราคารอาหารจีน 

 พกัโรงแรม NH MILANO CONGRESS CENTRE หรือเทียบเท่า เมืองมิลาน, อิตาลี 

 

วนัที่ 6/ เวโรนา - มิลาน  B L D 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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วนัที่ 7/ มิลาน  B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบ

แห่งแควน้ลอมบาร์ดี น าคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเ้คยเป็น

ป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ านักของผู ้น าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ 

ตระกูลสฟอร์ซา  น าท่านเก็บภาพ “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 

อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สรา้งขึ้ นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสรา้งนานกว่า 500 ปี 

ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระ

เจา้วิคเตอรเ์อ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิค 

เท่ียง      รบัประทานอาหารภตัราคารอาหารไทย 

บ่าย ใหท้่านไดเ้ลือกหาซื้ อสินคา้ชื่อดังมากมายท่ี “แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2” ท่ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 

12 ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้ นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดว้ยรา้นคา้สินคา้

แบรนด์เนมชื่อดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ป
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ป้ิงตามอัธยาศัย บนถนนมองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ

โดยรอบ 

เย็น  รบัประทานอาหารภตัราคารอาหารจีน 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิลาน  

22.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี WY144 MXP-MCT 22.05-06.25 น. บินประมาณ 6 ช.ม 

 

 

วนัที่ 8/ มสักตั - กรุงเทพฯ     

06.05 น.  ถึงสนามบินมสักตั ประเทศโอมาน รอเท่ียวบินต่อสู่ประเทศไทย (รอประมาณ 2.30 ช.ม) 

08.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี WY815 MCT-BKK 08.50-18.00 น. บินประมาณ 6 ช.ม 

18.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**หมายเหตุ** 

-รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่าน้ัน / โปรแกรมสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณจ์ริง 
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ก าหนดเดินทาง 2566  
ระดบัที่

พกั 

พกัคู่  

(บาท/ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(บาท) 

23 - 30 เม.ย 4 ดาว 85,900 17,000 

14 – 21 พ.ค  4 ดาว 85,900 17,000 

28 พ.ค – 4 มิ.ย  4 ดาว 85,900 17,000 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 40,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  

2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 5 สปัดาห ์หรือตามวนัท่ีระบุในใบยืนยนัจองทวัร ์เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋

เครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   

ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ นตามความเป็นจริง 

4.การยกเลิกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  

 

อตัราน้ีรวม 

☺ ค่าตัว๋เครื่องบินไปกลบัรวมภาษีสนามบินทุกสนามบิน โดยสายการบินโอมาน ชั้นประหยดั   

☺ โรงแรมท่ีพกั 4 ดาว 6 คืน ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 

☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ พรอ้มรถส าหรบัน าเท่ียวตามรายการ 

☺ บริการหวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางกบัคณะ  

☺ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองรวมโควิดตามรายละเอียดกรรมธรรม ์ 

☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งมื้ ออาหารเท่ียง-ค า่ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ1ขวด/วนั/คน 

☺ วีซ่าเชงเกน้ท ์แบบท่องเท่ียว  
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อตัราน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทัวร์ (กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือ

รายการเสริม)  

  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ อาทิเช่น น ้าสม้ เบียร ์วิสกี้  น ้าอดัลม ฯลฯ ท่ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 

  ค่าใชจ้่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรม / รวมถึง ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และคนขบัรถ ตลอดทริป ฯลฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อใหอ้ยู่ใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ

บริษัทฯ  

4.เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทาง

บริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้ นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์น้างานท่ีเกิดข้ึนจริง 

6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้ นจากสายการบิน 

ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อท่านท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆท่ีเกิดขึ้ น 

7. กรณีขอท่ีนัง่พิเศษ บริษัทฯจะท าการขอท่ีกบัทางสายการบิน ทั้งน้ีบริษัทฯไม่ยืนยนัจะไดต้ามค าขอทั้งน้ันขึ้ นอยู่

กบัสายการบินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 

8. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษัทฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อท าการขอเงินค่าชดเชยกบัสาย

การบินให ้



EG SWISS ITALY DOLOMITE8D6N(WY)APR-MAY   12 
 

 

 

9. ระหว่างการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษัทฯ

จะไม่มีส่วนในการรบัผิดชอบใดๆ เพื่อความความสบายใจของลูกคา้หากกงัวลเรื่องรอยขูดหรือการสูญหายกรุณาดู

และกระเป๋าดว้ยตวัเอง  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษัทฯไม่มีส่วนรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

 ***หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การ

ล่าชา้อันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความ

ปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผ์ูน้  าทวัร ์มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ

ตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ  าแลว้ บริษัทฯ ถือ

ว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว้ 
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