
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน  



 

  

วนัแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภมิู      

23.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  กรุงเทพฯ-ดไูบ-ทบิลิซี     

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

11.00 น. เดินทางสู ่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินฟลายดไูบ เท่ียวบินท่ี EK2200  

14.30 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟกา้ เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย  

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้นําทา่นเดินทางสู ่จากนั้นนําทา่นสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็น

เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูร่ะหว่างสองฝั่งแม่น้ํา คูรา Kuraหรือ แม่น้ําซควารี 

Mtkvari ในภาษาถ่ิน กอ่ตัง้ในราวศตวรรษท่ี 5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยูร่อดทา่มกลางสอง

อาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค กรุงท

บิลิซีมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมี

ประชากร1,093,000 คน เมืองน้ีถูก

สรา้งโดย กษตัริยว์าคตงั จอรก์าซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์

จอร์เจียแหง่คาร์ตลีไดก้อ่ตัง้เมืองน้ีข้ึนใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ เ ป็น

ศูนยก์ลางการทําอุตสาหกรรม สังคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี

บทบาทสาํคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแงท่ี่ตัง้ท่ีเป็นจุดติด

ระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

ค า่  บริการอาหารคํ่า กาล่าดินเนอร ์และชม การแสดงพ้ืนเมืองของชาวจอรเ์จีย (Folk Dance Show) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม  เมืองมิสเคตา้-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ ้าอุพลิสชิเค- Gallery Mall Shoppin  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) 

ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจงัหวดคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ี

นับ วา่เป็นเมืองท่ีมีความเกา่แห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ 

และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมาย

หลายแหง่จึงไดร้บัการข ัน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทา่นชม วิหารจวารี(Jvari Monastery)  ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธดอ๊กท่ีถูก

สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตัง้อยูบ่นภูเขาท่ีมี

แมน้ํ่าสองสายไหลมาบรรจบกนัคือ แมน่า้มิควารีและแมน้ํ่าอ

รักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้ง

ใหญซ่ึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตัง้แต ่400 ปี

กอ่นคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 จากนั้นนําทา่น

ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึง

คาํวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" 

เรียกงา่ยๆรวมกนัก็คือวิหารเสามีชีวิต สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์หง่น้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศกัดสิ์ทิธ์ิ

ท่ีสุดของจอร์เจีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลาง

ท่ีทาํใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นนําทา่นจากนั้นนําทา่นชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe 

Cave) หน่ึงในเมืองถํา้เกา่แกข่องจอร์เจีย ท่ีตามประวติัศาตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเร่ืองราวการ วา่ ณ 

เมืองถํา้แหง่น้ีไดมี้การตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปีโดยชว่งท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในชว่งคริ

สตวรรษท่ี 9-11 กอ่นจะถูกรุกรานและทาํลายโดยชาวมองโกลในชว่ง คริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ ่ท่ีถูกสกดั

และสลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคือท่ีตัง้ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถํา้แห่งน้ียงัเป็น

สว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน หลงัจากนั้นนํา

ทา่นเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนําทา่นสู ่

Gallery Mall Shopping ศูนยก์ารคา้ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสินคา้แบรนดเ์นมและ แบรนด์

ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายแบรนด ์**เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ อิสระรบัประทานอาหารค า่

ตามอธัยาศยั** สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 



 

  

วนัท่ีส่ี  ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบก้ี-เทือกเขาคอเคซสั-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-เมืองกดูาอูรี-เมืองทบิลิซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเขา้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาท

ตัง้อยูริ่มฝั่งซา้ยของ แมน้ํ่าอรักวีเป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแหง่อรักวีราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดน

ลุม่แมน้ํ่าอรักวีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอาํนาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบ

ไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แห่งคือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระเสด็จข้ึนสวรรค ์(อสัสมัชญั) 

และท่ีฝงัศพของดยุคแหง่อรักวีซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นนําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนักบุญนิกายออร์โธดอ๊ก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพาํนักอาศยัและกอ่สรา้งสถานท่ีสาํหรับจาํศีลภาวนาข้ึน เมืองน้ีอยูห่า่งจากเมืองหลวงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้ ง อ ยู ่

ริมฝั่งแมน้ํ่าเทอร์ก้ีถือเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวบน เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) เป็นเทือกเขาท่ีสาํคญัของ

ประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย จากนั้น  น าท่านข้ึน

รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) นําทา่นชมความสวยงามของ

โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญส่รา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์าํคญั

หน่ึงของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ีท่ีระดบัความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร (*ในกรณีท่ีมีหิมะตก

หนัก จนไมส่ามารถเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*)หลงัจากนั้นนําทุก

ทา่นเดินทางสู ่เมืองกดูาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสายสาํคญัท่ีมีช่ือว่า Georgian Military 

Highway เสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายสาํคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอร์เจียอยู่

ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาค

น้ี จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศจอร์เจีย 

ค า่              บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

  

วนัท่ีหา้  อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดไูบ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชม อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia หรือแทง่หินสี

ดาํแกะสลกัขนาดใหญย่กัษ์บนแทน่หินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปตา่งๆและบอกเลา่เร่ืองราวของประเทศจอร์เจียใน

อดีต สรา้งข้ึนโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสรา้งข้ึนเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ย แทง่เสา 

16 แทง่ แตล่ะแทง่สูง 35 เมตร โดยท่ีแตล่ะเสาจะแบง่บอกเลา่เร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ลา่งสุดเก่ียวกบัพระ

คมัภีร์สว่นกลาง คือ เร่ืองของชนชัน้สูงในจอร์เจียและสว่นบนจะเลา่เก่ียวกบัเหตุการณส์าํคญัของประเทศจากนั้น

นําชมโบสถต์รีนิต้ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมาย

วา่ โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแหง่กรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของ

ชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซีกอ่สรา้งข้ึนระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ี่สุดอนัดบั 3 

ของศาสนสถานในนิกายออร์โธดอ๊กซต์ะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายุไมม่ากแตก็่เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรม

แบบจอร์เจียนทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น  อาคารขนาดใหญท่ี่โดดเดน่มาก สมควรแก่

เวลานําทา่นเดินทาฃสูส่นามบิน  

15.30 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินฟลายดไูบ เท่ียวบินท่ี EK 2201   

18.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

22.30 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 374 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีหก   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ      

07.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

อตัรา

ค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ    2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  6,000  บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์ 

ส าหรบัเท่ียวบินกรุงเทพ-ดไูบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดไูบ ส าหรบัเท่ียวบิน ดไูบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ) น้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน (6 USD  x 4 วนั = 24 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย เร่ิมตน้วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 3-8 / 14-19 เม.ย. 2563 34,900 

พฤษภาคม 6-11 พ.ค. 2563 34,900 



 

  

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาข้ึนเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํท ัง้หมด 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจาํท ัง้หมด 

4.  ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ   

           คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญ  

           หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สําหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ  

          ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


