จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน

วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
03.30 น.
07.15 น.

กรุงเทพฯ
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ดูไบ-ทบิลิซี
ออกเดิ นทางสู เ่ มื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

12.25 น.
15.55 น.

คา่
วันที่สาม
เช้า

เดินทางสู ่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK2200
เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระแล้วนาท่านเดิ นทางสู ่ จากนั้นนาท่านสู ่ เมื องทบิ ลิซี (Tbilisi) เป็ น
เมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ท่ ีสุ ดของประเทศจอร์เ จีย ตัง้ อยู ร่ ะหว่างสองฝั่งแม่น้ า คู รา Kuraหรื อ แม่น้ าซควารี
Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตัง้ ในราวศตวรรษที่ 5 เป็ นเมื องหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรี ย ที่อยูร่ อดท่ามกลางสอง
อาณาจักรโรมัน และแซสซานิ ค กรุ งท
บิลิซีมีเนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมี
ประชากร1,093,000 คน เมื อ งนี้ ถู ก
สร้างโดย กษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี
( Vakhtang Gorgasali) ก ษั ต ริ ย์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลีได้กอ่ ตัง้ เมื องนี้ ขึ้นใน
คริ สต์ศ ตวรรษที่ 4 เมื องทบิ ลิ ซิ เ ป็ น
ศู น ย์ก ลางการท าอุ ต สาหกรรม สัง คม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมื องนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนั ยังมี
บทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ ีตงั้ ที่เป็ นจุดติด
ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
บริ การอาหารค่ า กาล่ าดิ นเนอร์ และชม การแสดงพื้ นเมื องของชาวจอร์เจี ย (Folk Dance Show)
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Elisi หรื อเทียบเท่า
เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ้าอุพลิสชิ เค- Gallery Mall Shoppin
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นท่านออกเดินทางไปยัง เมื องมิ สเคต้า (Mtskheta)
ที่ตงั้ อยูท่ างด้านเหนื อห่างจากกรุ งทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจังหวดคาร์ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมื องนี้
นับ ว่าเป็ นเมื องที่มีความเก่าแห่งหนึ่ งของประเทศ และในปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า
และเทียนิ ต้ ีมีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน เนื่ องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมาย
หลายแห่งจึงได้รับการขัน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994

เที่ยง

จากนั้ น น าทุกท่านชม วิ หารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่ ง
เป็ นวิ หารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้าง
ขึ้ นในราวศตวรรษที่ 6 วิ หารแห่งนี้ ตัง้ อยู บ่ นภู เขาที่มีแม่น้ า
สองสายไหลมาบรรจบกันคื อ แม่นา้ มิ ควารี และแม่น้ า อรั กวี
และถ้ามองออกไปข้ามเมื องมิ สเคต้าไปยังบริ เวณที่กว้างใหญ่
ซึ่ งในอดี ต เคยเป็ นอาณาจัก รของไอบี เ รี ย (Kingdom of
Iberia) ซึ่ งได้เคยปกครองดิ นแดนในบริ เวณนี้ ตัง้ แต่ 400 ปี กอ่ นคริ สตกาลจนถึ งราวคริ สต์ศตวรรษที่ 5 จากนั้นนา
ท่า นชม วิ ห ารสเวติ ส เคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่ งค าว่า Sveti หมายถึ ง "เสา" และ Tskhoveli
หมายถึ ง "ชีวิต" เรี ยกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ ถื อเป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่ศกั ด์สิทิธ์ ิ ท่ สี ุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิ กชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศอีกทัง้
ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่ อและหันมานับถื อศาสนาคริ สต์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านจากนั้นนาท่านชม เมื องถ้าอุพลิ สชิ เค (Uplistsikhe
Cave) หนึ่ งในเมื องถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่ องราวการ ว่า ณ
เมื องถา้ แห่งนี้ ได้มีการตัง้ ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมื องนี้ มีความเจริ ญถึงขีดสุด คื อในช่วงคริ
สตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุ กรานและทาลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริ สตวรรษที่ 11 หิ นผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัด
และสลักเสลาเป็ นช่องห้องโถงมากมายคื อที่ตงั้ ของนครบนแนวเทื อกเขาหิ นทราย ในอดีตกาล นครถา้ แห่งนี้ ยังเป็ น
ส่วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหมที่เชื่ อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กบั ประเทศอินเดียและประเทศจีน หลังจากนั้นนา
ท่านเดิ นทางสู ่ เมื องทบิ ลิซี (Tbilisi) เป็ นเมื องหลวงและเมื องที่ใหญ่ท่ ีสุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนาท่านสู ่
Gallery Mall Shopping ศู นย์การค้าที่เต็ มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสิ นค้าแบรนด์เนมและ แบรนด์
ท้องถิ่นให้เลื อกซื้ อหลากหลายแบรนด์ **เพื่อความสะดวกในการเลื อกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารคา่
ตามอัธยาศัย**

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Elisi หรื อเทียบเท่า
ป้ อมอนานู รี-เมืองคาซเบกี้-เทือกเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้ -เมืองกูดาอูรี-เมืองทบิลิซี
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเข้าชม ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาท
ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งซ้ายของ แม่น้าอรักวีเป็ นที่ประทับของ เอริ สตาวิส หรื อ ดยุคแห่งอรักวีราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครองดินแดน
ลุม่ แม่น้าอรักวีและเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิงอานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่ น ๆ หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบ
ไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคื อ โบสถ์แม่พระผูพ้ รหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็ จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ)
และที่ฝงั ศพของดยุคแห่งอรักวีซ่ ึงเป็ นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรื อปัจจุบนั
เรี ยกว่า เมื องสเตปั นสมิ นดา (Stepansminda) ชื่ อนี้ เพิ่ งเปลี่ยนเมื่ อปี 2006 หลังจากนักบุญนิ กายออร์โธด๊อก
ชื่ อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึ้น เมื องนี้ อยูห่ า่ งจากเมื องหลวงทบิ ลิซี
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมื องเล็กๆตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าเทอร์ก้ ถี ื อเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน เทือกเขาคอเค
ซัส (Caucasus) เป็ นเทื อกเขาที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศั น์ท่ ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของ
ยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย จากนั้น นาท่านขึ้ นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่ อเข้าสูใ่ จกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรื อเรี ยกว่าโบสถ์สมิ น
ดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ช่ ื อดังกลาง
หุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่ งของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยูบ่ นเทื อกเขาคาซเบกี้ท่ รี ะดับความสูงจากน้า
ทะเล 2,170 เมตร (*ในกรณี ท่ มี ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม*)หลังจากนั้นนาทุกท่านเดิ นทางสู ่ เมื องกูดาอูรี (Gudauri) โดยเดิ นทางไปยังเส้นทางหลวง
สายสาคัญที่มีช่ ื อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสาคัญ
ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่ อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้าม

คา่

วันที่หา้
เช้า

16.55 น.
20.15 น.
วันที่หก
22.35 น.
07.35 น.

เทื อกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องทบิ ลิซี (Tbilisi) เป็ นเมื องหลวงและ
เมื องที่ใหญ่ท่ สี ุดของประเทศจอร์เจีย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Elisi หรื อเทียบเท่า

อนุ สาวรีย์ the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม อนุ สาวรีย์ the chronicle of Georgia หรื อแท่งหิ นสี
ดาแกะสลักขนาดใหญ่ยกั ษ์บนแท่นหิ นจะแกะสลักออกมาเป็ นรู ปต่างๆและบอกเล่าเรื่ องราวของประเทศจอร์เจียใน
อดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิ กชื่ อดัง เริ่ มสร้างขึ้นเมื่ อปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปด้วย แท่งเสา
16 แท่ง แต่ละแท่งสู ง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่วน คื อ ล่างสุ ดเกี่ยวกับพระ
คัมภีร์สว่ นกลาง คื อ เรื่ องของชนชัน้ สูงในจอร์เจียและส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของประเทศจากนั้น
นาชมโบสถ์ตรีนิต้ ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรื อ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายว่า
โบสถ์พระตรี เอกานุ ภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุ งทบิลิซี หรื อ อารามซามีบา ชื่ อเรี ยกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาว
คริ สต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็ อกซ์ในกรุ งทบิลิซีกอ่ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ ีสุดอันดับ 3 ของศา
สนสถานในนิ กายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทัว่ โลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์ตวั อย่างของสถาปัตยกรรมแบบ
จอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็ น อาคารขนาดใหญ่ท่ โี ดดเด่นมาก สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทาฃสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2201
เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ดูไบ-กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิ สยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

ธันวาคม

3-8 / 5-10 ธ.ค. 2562

33,900

กุมภาพันธ์

11-16 ก.พ. 2563

34,900

มี นาคม

3-8 / 10-15 / 17-22 มี .ค. 2563

34,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

2,000
6,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์
สาหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สาหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี
(เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ) น้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
✓ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ ประเทศจอร์เจีย ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน


ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (6 USD x 4 วัน = 24 USD)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมาขึ้นเครื่ องในวันเดินทางไป-กลับ ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ท ธิ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ท่ สี ูญ
หาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ั งบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน กาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

