
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ      

23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9 

แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง ดไูบ-ทบลิซิ ี     

03.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

07.15 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

12.25 น. เดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิฟลายดไูบ เทีย่วบนิที ่EK2200  

15.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตโินโว อเล็กซเียฟกา้ เมอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน  
GEORGIA ON MY MIND 

พิเศษ!! กาล่าดินเนอรพ์รอ้มชมระบ าพ้ืนเมือง 

 



 

 หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระแลว้น าท่านเดนิทางสู ่จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่ระหว่างสองฝ่ังแม่น ้า คูรา Kuraหรือ แม่

น ้าซควาร ีMtkvari ในภาษาถิน่ กอ่ตัง้ในราวศตวรรษที ่5 เป็นเมอืงหลวงสดุทา้ยของอาณาจักรไอบเีรยี ทีอ่ยู่

รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานคิ กรุงทบลิซิมีเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม.และมปีระชากร

1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย กษตัรยิว์าคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยี

แห่งคารต์ลไีดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สังคมและ

วัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงั

มบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ที่

เป็นจดุตดิระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า กาล่าดนิเนอร  ์และชม การแสดงพืน้เมอืงของชาวจอรเ์จยี (Folk Dance Show) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Hotel Elisi หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงมสิเคตา้-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิเคอเวร-ีเมอืงถ า้อพุลสิชเิค- Gallery Mall Shoppin  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้ทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) 

ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 20กม. ในจังหวดคารท์ลี ่ทางดา้นตะวันออกของจอรเ์จยี

เมืองนี้นับ ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

แควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางดา้น

ประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดรั้บการขัน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 จากนัน้น าทุกท่าน

ชม วหิารจวาร(ีJvari Monastery)  ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอื แมน่า้มคิวารแีละแมน่ ้าอรักวี

และถา้มองออกไปขา้มเมืองมสิเคตา้ไปยังบรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั ้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่5 จากนัน้น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti 

หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกงา่ยๆรวมกนัก็คอืวหิารเสามชีวีติ สรา้งราวศตวรรษที ่11 

โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดส์ทิธิ ิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถอืศาสนาครสิต ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านชม เมอืงถ า้อุพลสิชเิค (Uplistsikhe 

Cave) หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีต่ามประวัตศิาตรข์องชาวจอรเ์จยีไดม้กีารจดบันทกึเรือ่งราวการ 

ว่า ณ เมอืงถ ้าแห่งนี้ไดม้กีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปีโดยชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิถงึขดีสุด 

คอืในชว่งครสิตวรรษที ่9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่ง ครสิตวรรษที ่11 หนิผา

ขนาดใหญ่ ทีถู่กสกัดและสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ใน

อดีตกาล นครถ ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหมที่เชือ่มต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศ

อนิเดยีและประเทศจนี หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่

ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นน าท่านสู่ Gallery Mall Shopping ศูนย์การคา้ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 

รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมและ แบรนด์ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายแบรนด ์**เพือ่ความ

สะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ค า่             บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Hotel Elisi หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ป้อมอนานรู-ีเมอืงคาซเบกี-้เทอืกเขาคอเคซสั-โบสถเ์กอรเ์กตี-้เมอืงกดูาอรู-ีเมอืงทบลิซิ ี

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเขา้ชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อม

ปราสาทตัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของ แม่น ้าอรักวเีป็นทีป่ระทับของ เอรสิตาวสิ หรอื ดยุคแห่งอรักวรีาชวงศศ์ักดนิา

ผูป้กครองดนิแดนลุม่แมน่ ้าอรักวแีละเป็นสมรภมูริบแยง่ชงิอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อืน่ ๆ หลายครัง้ ภายใน

ป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลัง โบสถ ์2 แห่งคอื โบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระ

เสด็จขึน้สวรรค ์(อสัสมัชญั) และทีฝั่งศพของดยคุแหง่อรักวซี ึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนั

เรยีกวา่ เมอืงสเตปนัสมนิดา (Stepansminda) ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธด๊

อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้ เมอืงนีอ้ยูห่า่งจากเมอืงหลวงท

บลิซิปีระมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน 

เทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) เป็นเทอืกเขาทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีูมทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ 

รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย จากนัน้ น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่

เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti 

Trinity Church) หรอืเรยีกว่าโบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาด



 

ใหญส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหบุเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศ

จอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกีท้ีร่ะดับความสงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (*ในกรณีทีม่หีมิะตกหนัก จนไม่

สามารถเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม*)หลังจากนัน้น าทกุทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) โดยเดนิทางไปยงัเสน้ทางหลวงสายส าคญัทีม่ชี ือ่วา่ Georgian Military 

Highway เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายส าคัญทีส่ดุทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยี

อยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีด เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซยี

มายังทีภ่มูภิาคนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศจอรเ์จยี 

ค า่            บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Hotel Elisi หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  อนสุาวรยี ์the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดไูบ    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม อนุสาวรยี ์the chronicle of Georgia หรอืแท่ง

หนิสดี าแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์บนแท่นหนิจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเลา่เรือ่งราวของประเทศ

จอรเ์จยีในอดตี สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบ

ไปดว้ย แท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร โดยทีแ่ต่ละเสาจะแบง่บอกเลา่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื 

ล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภรีส์่วนกลาง คอื เรือ่งของชนชัน้สูงในจอรเ์จียและส่วนบนจะเล่าเกีย่วกับเหตุการณ์

ส าคัญของประเทศจากนั้นน าชมโบสถต์รีน ิต ี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา 

(Sameba Chthedral) มคีวามหมายวา่ โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามี

บา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรุงทบลิซิกีอ่สรา้งขึน้

ระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอนัดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลกแมจ้ะมี

อายไุมม่ากแต่ก็เป็นโบสถต์ัวอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีูปแบบทางศลิปะจากไบแซน

ไทนโ์บสถเ์ป็น  อาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาฃสูส่นามบนิ  

16.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิฟลายดไูบ เทีย่วบนิที ่EK 2201   

20.15 น.  เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

วนัทีห่ก  ดไูบ-กรงุเทพฯ      

22.35 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 374 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

07.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ    2,000  บาท 

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ  6,000   บาท 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทั 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 ส าหรบัเทีย่วบนิกรงุเทพ-ดไูบ-กรงุเทพ และสายการบนิฟลายดไูบ ส าหรบัเทีย่วบนิ ดไูบ-ทบลิซิ ี

 (เดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะ) น ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมตอ่หนึง่ทา่น 

 คา่ทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม ่

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

ธนัวาคม 3-8 / 5-10 ธ.ค. 2562 33,900 

กมุภาพนัธ ์ 11-16 ก.พ. 2563 34,900 

มนีาคม 3-8 / 10-15 / 17-22 ม.ีค. 2563 34,900 



 

 สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ธรรมเนยีมในการขอยืน่วซีา่ประเทศจอรเ์จยี ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ (6 USD  x 4 วนั = 24 USD) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย เร ิม่ตน้วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  พรอ้มส าเนา

หนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจังหวัด) เพือ่มาขึน้เครือ่งในวันเดนิทาง

ไป-กลับ ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่

ทราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 65 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิการเดนิทาง 41-64 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลกิการเดนิทาง 31-40 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4.  ยกเลกิการเดนิทาง 21-30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5.  ยกเลกิการเดนิทาง 20 วันกอ่นเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิ

โดยหักเฉพาะ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย และไม่รับผดิชอบ

ใดๆในกรณีทีส่ญู หาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิ

ปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการ

บนิก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง

รวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอน

เวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยุโรปสว่นใหญ่ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 

ท่าน (TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรม 

 


