
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ      
��.�� น. �คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั(น ) ประตู + 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัที4สอง  ดไูบ-ทบิลิซี     

03.30 น. �ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที� ยวบินที�  EK�71 

(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

07.15 น. �เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง 

จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน   



 

 

 

12.25 น. �เดินทางสู ่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินฟลายดไูบ เที� ยวบินที�  EK2200  

15.55 น. �เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟกา้ เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย  

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้นําทา่นเดินทางสู ่จากนั1นนําทา่นสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมือง

หลวงและเมืองที� ใหญที่� สุดของประเทศจอร์เจีย ตั1งอยูร่ะหวา่งสองฝั�งแมนํ่1า คูรา Kuraหรือ แมนํ่1าซควารี Mtkvari ใน

ภาษาถิ� น กอ่ตั1งในราวศตวรรษที�  5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ที� อยูร่อดทา่มกลางสองอาณาจกัร

โรมนั และแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเนื1 อที�

ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร

1,IJK,III คน เ มืองนี1 ถูกสร้างโดย 

กษตัริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษตัริยจ์อรเ์จียแหง่คารต์ลีได ้

ก ่อตั1ง เ มืองนี1 ขึ1 นในคริสต์ศตวรรษที�  L 

เ มื อ ง ท บิ ลิ ซิ เ ป็ น ศู น ย์ก ล า ง ก า ร ทํ า

อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนี1 อยูใ่นสายทางหนึ� งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัใน

ฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื� องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแงที่� ต ั1งที� เป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชีย

กบัทวีปยุโรป 

คํ 4า  �บริการอาหารคํ�า กาล่าดินเนอร ์และชม การแสดงพื(นเมืองของชาวจอรเ์จีย (Folk Dance Show) สมควร

แกเ่วลานําทา่นเขา้สูที่� พกั � ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 

วนัที4สาม  เมืองมิสเคตา้-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถํ(าอุพลิสชิเค- Gallery Mall Shoppin  

เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั1นทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) 

ที� ต ั1งอยูท่างดา้นเหนือหา่งจากกรุงทบิลิซีประมาณ NIกม. ในจงัหวดคาร์ทลี�  ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองนี1 นับ 

วา่เป็นเมืองที� มีความเกา่แหง่หนึ� งของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทีย

นิตี1 มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ NI,III คน เนื� องจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแหง่จึง

ไดร้ับการข ั1นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.OJJL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั1นนําทุกทา่นชม วิหารจวารี(Jvari Monastery)  ซึ� งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธดอ๊กที� ถูกสรา้ง

ขึ1นในราวศตวรรษที�  Q วิหารแหง่นี1 ต ั1งอยูบ่นภูเขาที� มีแมนํ่1าสอง

สายไหลมาบรรจบกนัคือ แมน่า้มิควารีและแมนํ่1าอรักวีและถา้

มองออกไปขา้มเมืองมิสเคตา้ไปยงับริเวณที� กวา้งใหญซึ่� งในอดีต

เคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ� งไดเ้คย

ปกครองดินแดนในบริเวณนี1 ต ั1งแต ่LII ปีกอ่นคริสตกาลจนถึง

ราวคริสตศ์ตวรรษที�  [ จากนั1นนําทา่นชม วิหารสเวติสเคอ

เวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ� งคําว่า  Sveti หมายถึง 

"เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงา่ยๆรวมกนัก็คือ

วิหารเสามีชีวิต สรา้งราวศตวรรษที�  OO โบสถแ์หง่นี1 ถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที� ศกัดสิ์ทิธิc ที� สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ1น

โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทั1งยงัเป็นศูนยก์ลางที� ทาํใหช้าวจอร์เจียเปลี� ยน

ความเชื� อและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์

เที4ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั1นนําทา่นจากนั1นนําทา่นชม เมืองถํ(าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe 

Cave) หนึ� งในเมืองถํ1าเกา่แกข่องจอร์เจีย ที� ตามประวติัศาตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเรื� องราวการ วา่ ณ 

เมืองถํ1าแหง่นี1 ไดมี้การตั1งถิ� นฐานในดินแดนแถบนี1 กวา่ K,III ปีโดยชว่งที� เมืองนี1 มีความเจริญถึงขีดสุด คือในชว่งคริสต

วรรษที�  J-OO กอ่นจะถูกรุกรานและทาํลายโดยชาวมองโกลในชว่ง คริสตวรรษที�  OO หินผาขนาดใหญ ่ที� ถูกสกดัและ

สลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคือที� ต ั1งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถํ1าแหง่นี1 ยงัเป็นสว่น

หนึ� งของเสน้ทางสายไหมที� เชื� อมตอ่อาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน หลงัจากนั1นนําทา่น

เดินทางสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที� ใหญที่� สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั1นนําทา่นสู ่Gallery 

Mall Shopping ศูนยก์ารคา้ที� เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสินคา้แบรนดเ์นมและ แบรนดท์อ้งถิ� นใหเ้ลือก

ซื1 อหลากหลายแบรนด ์**เพื4อความสะดวกในการเลือกซื(อสินคา้ อิสระรบัประทานอาหารคํ 4าตามอธัยาศยั** 

                สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูที่� พกั � ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 



 

 

 

วนัที4สี4  ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี(-เทือกเขาคอเคซสั-โบสถเ์กอรเ์กตี(-เมืองกดูาอูรี-เมืองทบิลิซี 

เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั1นเขา้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาท

ตั1งอยูริ่มฝั�งซา้ยของ แมนํ่1าอรักวีเป็นที� ประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแหง่อรักวีราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุม่

แมนํ่1าอรักวีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอาํนาจกบัเจา้ปกครองแควน้อื� น ๆ หลายครั1ง ภายในป้อมปราการประกอบไป

ดว้ยปราสาท N หลงั โบสถ ์N แหง่คือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์มพ่ระเสด็จขึ1นสวรรค ์(อสัสมัชญั) และที�

ฝงัศพของดยุคแหง่อรักวีซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จีย 
 

 

 

 

 

 

 

 
เ ที4 ย ง

 �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั1นนําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองคาซเบกี(  (Kazbegi) หรือ

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื� อนี1 เพิ� งเปลี� ยนเมื� อปี NIIQ หลงัจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊

อก ชื� อ สเตฟาน ไดม้าพาํนักอาศยัและกอ่สรา้งสถานที� สาํหรับจาํศีลภาวนาขึ1น เมืองนี1 อยูห่า่งจากเมืองหลวงทบิลิซี

ประมาณ O[f กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั1งอยูริ่มฝั�งแมนํ่1าเทอร์กี1 ถือเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเที� ยวบน เทือกเขาคอเค

ซสั (Caucasus) เป็นเทือกเขาที� สาํคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ที� สวยงามโดยรอบ รวมทั1งเป็นจุดชมวิวของยอด

เขาคาซเบกี1 อีกดว้ย จากนั1น นําท่านขึ( นรถ )WD (รถขบัเคลื4อน ) ลอ้) เพื� อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั 

(Caucasus) นําทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(  (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มินดา 

ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญส่รา้งขึ1นในศตวรรษที�  OL เป็นโบสถชื์� อดงักลางหุบ

เขาคอเคซสั ซึ� งเป็นสญัลกัษณส์าํคญัหนึ� งของประเทศจอร์เจีย ตั1งอยูบ่นเทือกเขาคาซเบกี1 ที� ระดบัความสูงจากนํ1าทะเล 

N,OfI เมตร (*ในกรณีที� มีหิมะตกหนัก จนไมส่ามารถเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิc ปรับเปลี� ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม*)หลงัจากนั1นนําทุกทา่นเดินทางสู ่เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสาย

สาํคญัที� มีชื� อวา่ Georgian Military Highway เสน้ทางสาํหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี1 เป็นถนนสายสาํคญัที� สุดที�

ถูกสรา้งขึ1นในสมยัที� จอร์เจียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื� อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขา

คอเคซสัจากรัสเซียมายงัที� ภูมิภาคนี1  จากนั1นนําทา่นเดินทางสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที� ใหญ่

ที� สุดของประเทศจอรเ์จีย 

คํ 4า              �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูที่� พกั � ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที4หา้  อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดไูบ  

เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชม อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia หรือแทง่หินสีดาํ

แกะสลกัขนาดใหญย่กัษ์บนแทน่หินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปตา่งๆและบอกเลา่เรื� องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต 

สรา้งขึ1นโดย ซุราป สถาปนิกชื� อดงั เริ� มสรา้งขึ1นเมื� อปี OJl[ chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ย แทง่เสา OQ 

แทง่ แตล่ะแทง่สูง K[ เมตร โดยที� แตล่ะเสาจะแบง่บอกเลา่เรื� องราวออกเป็น K สว่น คือ ลา่งสุดเกี� ยวกบัพระคมัภีร์

สว่นกลาง คือ เรื� องของชนชั1นสูงในจอร์เจียและสว่นบนจะเลา่เกี� ยวกบัเหตุการณ์สาํคญัของประเทศจากนั1นนําชม

โบสถต์รีนิตี(  (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายวา่ โบสถ์

พระตรีเอกานุภาพศกัดิc สิทธิc แหง่กรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื� อเรียกของคนทอ้งถิ� น เป็นวิหารหลกัของชาวคริสต์

นิกายจอรเ์จียนออร์โธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซีกอ่สรา้งขึ1นระหวา่งปีค.ศ.OJJ[ -NIIL ใหญที่� สุดอนัดบั K ของศาสนสถาน

ในนิกายออร์โธด๊อกซต์ะวนัออกทั�วโลกแมจ้ะมีอายุไมม่ากแตก็่เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน

ทอ้งถิ� นที� มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น  อาคารขนาดใหญที่� โดดเดน่มาก สมควรแกเ่วลานําทา่นเดิน

ทาฃสูส่นามบิน  

op.55 น. �ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินฟลายดไูบ เที� ยวบินที�  EK ���o   

20.o5 น.  �เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง   

วนัที4หก  ดไูบ-กรงุเทพฯ      

��.35 น.  �ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที� ยวบินที�  EK 3q) 

(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

�q.�r น.  �เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี� ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที� ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํ 4ากว่า o� ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ    �,���  บาท 

  พกัเดี4ยว     เพิ4มท่านละ  6,000  บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื4อท่านทาํการซื(อโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงื4อนไขต่างๆ ของบริษทั 
 

อตัรานี( รวม 

� คา่ตัoวเครื� องบินชั1นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์ 

สําหรบัเที4ยวบินกรงุเทพ-ดไูบ-กรงุเทพ และสายการบินฟลายดไูบ สําหรบัเที4ยวบิน ดไูบ-ทบิลิซี 
(เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ) นํ1าหนักกระเป๋า KI กิโลกรัมตอ่หนึ� งทา่น 
 
 

� คา่ที� พกั K-L ดาว (หอ้งละ N-K ทา่น) ตามที� ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิc ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที� ไม ่

สามารถเขา้พกัที� เมืองนั1นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

� คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที� ยวตามที� ระบุในรายการ 

� คา่เขา้ชมสถานที�  และคา่ธรรมเนียมตามที� ระบุในรายการ 

� คา่อาหารตามที� ระบุในรายการ 

� คา่ประกนัภยัในการเดินทาง N,III,III/[II,III บาท (เงื� อนไขตามกรมธรรม)์ 

� หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณนํ์าเที� ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

� คา่ธรรมเนียมในการขอยื� นวีซา่ประเทศจอรเ์จีย ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

ธนัวาคม  3-8 / 5-10 ธ.ค. 2562 �3,+�� 

กมุภาพนัธ ์ 11-16 ก.พ. 256� �),+�� 

มีนาคม �-w / o�-or / oq-�� มี.ค. 256� 34,900 



 

 

 

 
อตัรานี( ไม่รวม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ4ม q% ภาษีหกั ณ ที4จ่าย �% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

� คา่นํ1าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้KI กิโลกรัมตอ่หนึ� งคน 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครื� องดื� มในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

� ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ4น (6 USD  x ) วนั = 24 USD) 

� ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย เริ4มตน้วนัละ 100 x p วนั = 600 บาท 

 

เงื4อนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชําระเงินมดัจาํท่านละ ��,��� บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน K วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที� เหลือทั1งหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ NI วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที� ตอ้งการออกตัoวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพื� อมาขึ1นเครื� องในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ที�  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั1ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ1น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

O. ยกเลิกการเดินทาง Q[ วนัขึ1นไป คืนมดัจาํท ั1งหมด 

N.  ยกเลิกการเดินทาง LO-QL วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบื1 องตน้ [,III บาท 

K.  ยกเลิกการเดินทาง KO-LI วนั เก็บเงินมดัจาํท ั1งหมด 

L.  ยกเลิกการเดินทาง NO-KI วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย [I% ของราคาคา่ทวัรท์ ั1งหมด 

[.  ยกเลิกการเดินทาง NI วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย OII% ของราคาคา่ทวัรท์ ั1งหมด 

Q.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิc เรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที� เกิดขึ1นจริง  

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิc ยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที� ผูเ้ดินไมถึ่ง KI ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ   

           คา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ1นตามจริง 



 

 

 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิc ที� จะเปลี� ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื� อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆในกรณีที� สูญ  

           หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที� นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เนื� องจากรายการทวัรนี์1 เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิc การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิc ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั1งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงื� อนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที� ไดร้ะบุไวโ้ดยทั1งหมด 

5. สําหรับที� นั� ง LONG LEG หรือที� นั� งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที� มีคุณสมบติัตามที� สายการบินกาํหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถสื� อสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้� นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิด

เหตุ  

          ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหที้� นั�ง LONG LEG ขึ1นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที� สายการบินตอนเวลาที� เช็คอินเทา่นั1น 
6. โรงแรมที� พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เครื� องปรับอากาศเนื� องจากเป็นภูมิประเทศที� มีอากาศเย็น และหอ้งพกั K ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น N เตียง และ SOFA BED ซึ� งขึ1นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 
 


