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ซูรคิ – ลเูซริน์ -โดโลไมท ์- เวนสิ - เวโรนา่ - มลิาน 
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ก ำหนดกำรเดนิทำงปี 2566:    

วนัที ่1/                        กรุงเทพฯ-ซูรคิ     

06.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  

    ประต ู5 เคาเตอร ์M สายการบนิโอมาน กรณุาสงัเกตปุ้าย BIG BEN 

09.10 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY818 BKK-MCT 09.10-12.05 น. บนิประมาณ 6 ช.ม 

12.05 น.  ถงึสนามบนิมัสกตั ประเทศโอมาน รอเทีย่วบนิตอ่สูม่ลิาน (รอประมาณ 2.30 ช.ม) 

14.20 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY153 MCT-ZRH 14.20-19.25 น. บนิประมาณ 6 ช.ม 

19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตซิรูคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 
   พักโรงแรม NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE หรอืเทยีบเทา่ เมอืงซรูคิ, สวสิเซอรแ์ลนด ์

 
 

วนัที ่2/  ลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล – Bellinzona - ลกูาโน  B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  ลูเซิร ์น Lucerne  เ ป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ 
สวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นดนิแดนทีไ่ดร้ับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวปียุโรป (The Roof of 
Europe) มเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ยังมภีเูขาใหญน่อ้ยสลับกบัป่า
ไมท้ีแ่ทรกตวัอยูต่ามเนนิเขา และไหลเ่ขา ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อันเขยีวชอุม่ 
น าทา่นชม สะพานไมช้าเปล Chapel Bridge สะพานไมช้าเปลเป็นสะพานไมเ้กา่แกท่ีส่ดุ
ในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ โดยตัวสะพานไดท้อดขา้มแม่น ้ารอยสม์าสู่

ฝ่ังเมอืงเกา่ลเูซริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14  มคีวามยาว 204 เมตร สวยสง่าและ มี
อายุยาวนานกว่า 500 ปี ชม อนุสาวรยีส์งิโตหนิ (The Lion Monument) ทีแ่กะสลักอยู่
บนหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีล่ซึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่
โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดค่วามกลา้หาญ ซือ่สัตยแ์ละจงรักภักดขีองทหารสวติฯ ที่
เสยีชวีติไปในการตอ่สูป้้องกนัพระราชวัง ระหวา่งการปฏวัิตใิหญข่องฝร่ังเศส  

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูล่กูาโน เมอืงนี้ไดช้ือ่วา่เป็น “มอนตคิารโ์ลแหง่สวติเซอรแ์ลนด”์ 
เนื่องจากมักจะมีคนดังและนักลงทุนผูม้ั่งคั่งมาเยือนอยู่เสมอ ชมปราสาท Bellinzona 
เป็นกลุม่ของป้อมปราการตัง้อยูร่อบ ๆ เมอืงของBellinzonaซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑล
สวสิของทชีโีน ตัง้อยูบ่นเชงิเขาอลัไพน ์, กลุม่ประกอบดว้ยก าแพงป้อมและสามปราสาท 
เบลโล, Sasso Corbaro, Castelgrande ตัง้อยูบ่นยอดเขาหนิทีม่องเห็นหบุเขา มกี าแพง
หลายชุดที่ปกป้องเมืองเก่า ปราสาทไดร้ับการขึน้ทะเบียนโดย UNESCO มรดกโลก
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 จากนัน้น าท่านชมชายฝ่ังทะเลสาบ Parco degli Olivi ทีป่ลายสุด
ทางตอนเหนอืของ Lugano ซึง่เป็นเสน้ทางเดนิเรยีบหมูบ่า้น หมูบ่า้น Gandria ทีง่ดงาม  

ค า่  รับประทานอาหารภัตราคารอาหารจนี  
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             พักโรงแรม JUST HOTEL LOMAZZO FIERA หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโคโม, อติาล ี

 
 

 

วนัที ่3/ โคโม – เวนสิ – เกาะเวนสิ - เวนสิ เมสเต ้  B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่“เกาะเวนสิ” เดนิทางประมาณ 3.30 ช.ม เกาะอันแสนโรแมนตกิซึง่เป็น

จดุหมายปลายทางของคูรั่กจากท่ัวโลก เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตรกิ 

(Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of 

Bridges), และ เมอืงแหง่แสงสวา่ง (The City of Light) เรอืน าทา่นเดนิทางเขา้สู“่เกาะซาน

มารโ์ค” ศนูยก์ลางของเมอืงเวนสิ 

บา่ย         รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าคณะเดนิทางเขา้สูบ่รเิวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดนิทางชม อนุสาวรยีข์อง
พระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่ง
สัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของจตุรัสดา้นหนา้
พระราชวังดอรจ์ อันเป็นทีป่ระทับของเจา้เมอืงเวนสิในยคุทีย่ังเป็นรัฐอสิระอกีทัง้ยังเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมัยนัน้ ชมรอบบรเิวณ“โบสถเ์ซนตม์ารค์” ซึง่
เป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทนท์ี ่“ใหญ่ทีส่ดุ” ในยโุรปตะวันตก อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมชือ่ดังนานาชนดิ หรอื“ เครือ่งแกว้มรูาโน่ ” สนิคา้พืน้เมอืงอันเลือ่งชือ่ อสิระให ้
ท่านเดนิเทีย่วชมงานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่
“สะพานเรยีลอลัโต”้ ใหค้ณะไดช้มววิสองฝ่ังคลองแหง่เวนสิ โดยการ “น่ังเรอืกอนโดรา่” 
Gondora ทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก (รวมในคา่ทัวรแ์ลว้)  
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่งเมอืงเวนสิ  

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารอาหารจนี 
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     พักโรงแรม NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรอืเทยีบเทา่ เวนสิ เมสเต,้ อติาล ี

 

วนัที ่4/ เตรวโิซ  – ทะเลสาบมซิูรนิา่ – คอรต์นีา ดมัเปซโซ   B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เตรวโิซ Treviso ตัง้อยูใ่นทีร่าบสงูของตอนเหนือของเวนสิ มักเรยีก
กันว่าว่า "Venices ลติเติล้" (Little Venices) คลองทีง่มบีา้นเรอืนสิง่ปลกูสรา้งทีส่สีันสดใส 
น าทา่นชมจตรุัสกลางเมอืง Piazza dei Signori, มหาวหิาร Cathedral อสิระถา่ยรปู 

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูบ่รเิวณทะเลสาบมซิรูน่ิา(Misurina) ณ หมบ่า้นเบลลโูน่ ทะเลสาบ
ทีม่คีวามยาวถงึ 2.6 กโิลเมตร มคีวามลกึกว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศด ีๆ ใหทุ้กท่านได ้
ชมความสวยงามของทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ทีใ่ส เป็นเงาสะทอ้นเห็นววิเขาลดหลั่นไป
มา อันมฉีากหนา้เป็นโรงแรมสเีหลอืงตัดกนักับฟ้าคราม น าทา่นเดนิชมหมูบ่า้นคอรต์นีา 
ดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมอืงสกรีีสอรท์แสนสวย ทีต่ัง้ในหุบเขา มชีือ่เสยีง
โดง่ดงัมายาวนาน อสิระเก็บภาพความงดงามของเมอืงตามอธัยาศยั  

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารอาหารทอ้งถิน่ 

     พักโรงแรม HOTEL AMBRA CORTINA หรอืเทยีบเทา่ เมอืงคอรด์น่ิา ด ิเอมเพสโซ, อติาล ี
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วนัที ่5/  โอรท์เิซย- น ัง่กระเชา้ชมววิ แอลป์ เดอ ซุสซ ิทะเลสาบเบรยีส   B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอรท์เิซย Ortisei เมอืงน่ารักทีต่ัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขาเซาทเ์ทริแ์อลป์ 

น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้าชมววิที่งดงามธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ขึน้สู่ จุดชมววิ แอลป์ เดอ ซูสซ ิ

(Alpe di Siusi) เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความยิง่ใหญ่อลังการของกลุ่มเขาใน 

Dolomite ไดอ้ยา่งชดัเจนมเีวลาใหท้า่นเก็บภาพความงดงามของธรรมชาต ิ 

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โบลซาโน Bolzano ทางดา้นตะวันตกของเสน้ทางทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่

ของยโุรปโดยยเูนสโกเป็นมรดกโลกกลา่ววา่ "ภมูทัิศนภ์เูขาทีส่วยทีส่ดุทีม่แีนวผนังผาสงูชนั

มคีวามหนาแน่นสูงแคบลกึและหุบเขายาว ชมความงามแห่งเขตโดไมท ์ในเสน้ทางสวยๆ 

ผ่านชมเมอืงเล็กๆ เดนิทางถงึจุดจอดรถทะเลสาบ เบรยีซ (Braies) ทีต่ัง้อยู่ในเขตอุทยาน
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แห่งชาต ิFanes Sennes Braies ตามต านานกล่าวว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ที่คอย

คุม้ครองเหมอืงทองค าใตพ้ภิพ น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิทะเลสาบเก็บภาพความงดงาม 

 ค า่   รับประทานอาหารค า่ ภัตตาคารอาหารจนี 

    พักโรงแรม STADT HOTEL CITTA หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโบลซาโน, อติาล ี 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา (VERONA) เป็นเมอืงทีใ่หญ่และส าคัญเป็นอันดับสอง

ในแควน้ เวเนโต รองจากเมืองเวนิส เมืองเวโรนาไดร้ับสมญานามว่า “LITTLE 

ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิง่กอ่สรา้งจากสมัย โรมันไวอ้ยา่งสมบรูณ์ เป็นเมอืงทีม่าก

ไปดว้ยกลิน่อายแหง่ ศลิปะและวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 2000 UNESCO ประกาศใหเ้วโร

นาเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม น าทา่นถา่ยภาพดา้นนอก VERONA ARENA โรง

ละครกลางแจง้แบบโรมัน ลักษณะเหมอืนโคลอสเซีย่มทีโ่รมแตข่นาดเล็กกวา่ น าทา่น

เขา้ชมบา้นของจูเลยีต (Casa di Giulietta) บา้นหลังนี้เคยเป็นของตระกูล Cappello 

ตระกูลคลา้ยคลึงกับตระกูล Capulet ของจูเลียต เมืองนี้ก็เลยถูกพัฒนาใหเ้ป็นที่

วนัที ่6/                               เวโรนา - มลิาน  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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ทอ่งเทีย่ว บา้นหลังนีส้รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที1่3 และไดท้ าการปรับปรงุใหมใ่นศตวรรษ

ที ่20 โดยเพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมโิอสารภาพรักกบัจเูลยีตในบทประพันธ ์ 

กลางวัน     รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เอาตเ์ล็ตเซยีรร์าวัลเลดไีซเนอร ์(designer outlet serravalle) อสิระช็อป
ป้ิงสุดหรูในเซียร์ราวัลเล ชอปสุดฟิน ศูนย์การคา้ชัน้น าของอติาลี ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
เพลดิเพลนิไปกับสทิธปิระโยชน์และส่วนลดสุดพเิศษจากแบรนดด์ไีซเนอรอ์ย่าง Bvlgari, 
Gucci, D&G, Roberto Cavalli, Prada, Swarovski, Nike, Adidas และอกีมากมาย ลัดเลาะ
ตามตรอกซอกซอยทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ดไีซเนอรก์วา่ 180 รา้น พรอ้มสว่นลดสดุพเิศษ 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารอาหารจนี 

 พักโรงแรม NH MILANO CONGRESS CENTRE หรอืเทยีบเทา่ เมอืงมลิาน, อติาล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่7/                                  มลิาน  B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่
บรเิวณทีร่าบแหง่แควน้ลอมบารด์ ีน าคณะเดนิทางสูบ่รเิวณ “ปราสาทสฟอรเ์ซสโก”้ ปราสาท
สวยงามหลังนี้ไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิตอ่มาเป็นทีพ่ านักของผูน้ า
เผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอื ตระกลูสฟอรซ์า  น าท่านเก็บภาพ “มหาวหิารแหง่มลิาน 
หรอืดโูอโม” สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืง อันมขีนาดใหญ่โตมโหฬาร สรา้งขึน้ดว้ย
หนิออ่นสขีาวในศลิปะแบบโกธคิ ใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถแ์คธอลกิ
ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นทีต่ัง้ของพระราชานุสาวรยี์พระเจา้วคิเตอร์
เอ็มมานูเอลที ่2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารทีเ่กา่แกค่ลาสสคิ 

เทีย่ง      รับประทานอาหารภัตราคารอาหารไทย 
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บา่ย ใหท้่านไดเ้ลอืกหาซือ้สนิคา้ชือ่ดังมากมายที ่“แกลเลอเรยี วคิเตอรเ์อ็มมานูเอลที ่2” ทีใ่ช ้

เวลาก่อสรา้งถงึ 12 ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก 
ภายในประกอบดว้ยรา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง เชน่ Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, 
Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย บนถนนมองท์ นโปลี
ยอง และถนนวคิเตอรเ์อมมานูเอล หรอืน่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบ 

เย็น  รับประทานอาหารภัตราคารอาหารจนี 
 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิลิาน  

22.05 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY144 MXP-MCT 22.05-06.25 น. บนิประมาณ 6 ช.ม 

 

 

 

วนัที ่8/                          มสักตั - กรงุเทพฯ     

06.05 น.  ถงึสนามบนิมัสกตั ประเทศโอมาน รอเทีย่วบนิตอ่สูป่ระเทศไทย (รอประมาณ 2.30 ช.ม) 

08.50 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY815 MCT-BKK 08.50-18.00 น. บนิประมาณ 6 ช.ม 

18.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้ / โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิ 
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ก ำหนดเดนิทำง 2566  ระดบัที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดีย่วเพิม่ (บำท) 

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 
 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่น่ัง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  
2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 5 สปัดาห์ หรือตามวนัท่ีระบุในใบยนืยนัจองทวัร์ เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและ
เอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า,   ค่าบริการ และ
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
4.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  
 
อตัรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัรวมภาษีสนามบินทุกสนามบิน โดยสายการบินโอมาน ชั้นประหยดั   
☺ โรงแรมท่ีพกั 4 ดาว 6 คืน ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ พร้อมรถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางกบัคณะ  
☺ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองรวมโควิดตามรายละเอียดกรรมธรรม ์ 
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารเท่ียง-ค ่า และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ1ขวด/วนั/คน 
☺ วีซ่าเชงเกน้ท ์แบบท่องเท่ียว  

 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทวัร์ (กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ ท่ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรม / รวมถึง ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ ตลอดทริป ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
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หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
4.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษทัฯจะถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน ท่ีท าให้เกิดผล
กระทบต่อท่านท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศไทย ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 
7. กรณีขอท่ีนัง่พิเศษ บริษทัฯจะท าการขอท่ีกบัทางสายการบิน ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยืนยนัจะไดต้ามค าขอทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัสายการ
บินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 
8. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษทัฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อท าการขอเงินค่าชดเชยกบัสายการบินให ้
9. ระหว่างการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษทัฯจะไม่มีส่วนใน
การรับผดิชอบใดๆ เพื่อความความสบายใจของลูกคา้หากกงัวลเร่ืองรอยขดูหรือการสูญหายกรุณาดูและกระเป๋าดว้ยตวัเอง  
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษทัฯไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ , กำรล่ำช้ำอัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพือ่ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส ำคญั เม่ือท่ำนท ำกำรจองและช ำระเงินมัดจ ำแล้ว บริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขของทำงบริษัทฯ แล้ว 
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