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วนัแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ      

23.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน  
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วนัท่ีสอง  กรุงเทพฯ-ดไูบ-ทบิลิซี     

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 

11.00 น. เดินทางสู ่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ ยวบินที่  EK2200  

14.30 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟกา้ เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย  

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้น าทา่นเดินทางสู่ จากนั้นน าทา่นสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็น

เมืองหลวงและเมืองที่ ใหญ่ที่ สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู ่ระหว่างสองฝ่ังแม่น ้า คูรา Kuraหรือ แม่น ้าซควารี 

Mtkvari ในภาษาถ่ิน กอ่ตัง้ในราวศตวรรษที่  5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ที่ อยูร่อดทา่มกลางสอง

อาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค กรุงท

บิลิซีมีเน้ือที่ ประมาณ 372 ตร.กม.และมี

ประชากร1,093,000 คน เมืองน้ีถูก

สรา้งโดย กษตัริยว์าคตงั จอรก์าซาลี 

( Vakhtang Gorgasali) ก ษั ต ริ ย์

จอร์เจียแหง่คาร์ตลีไดก้อ่ตัง้เมืองน้ีขึ้นใน

คริสต์ศตวรรษที่  4 เมืองทบิลิซิเป็น

ศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี

บทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแงท่ี่ ต ัง้ที่ เป็นจุดติด

ระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

ค า่  บริการอาหารค ่า กาล่าดินเนอร์ และชม การแสดงพ้ืนเมืองของชาวจอร์เจีย (Folk Dance Show) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) 

ที่ ต ัง้อยูท่างดา้นเหนือหา่งจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจงัหวดคาร์ทลี่  ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ี

นับ วา่เป็นเมืองที่ มีความเกา่แห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ 

และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมาย

หลายแหง่จึงไดรั้บการขัน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  
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จากนั้นน าทุกทา่นชม วิหารจวารี(Jvari Monastery)  ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธด๊อกที่ ถูก

สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่  6 วิหารแห่งน้ีตัง้อยู ่บนภูเขาที่ มี

แมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคือ แมน่า้มิควารีและแมน่ ้าอ

รักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิสเคตา้ไปยงับริเวณที่ กวา้ง

ใหญซ่ึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตัง้แต่ 400 ปี

กอ่นคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษที่  5 จากนั้นน าทา่น

ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึง

ค าวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" 

เรียกงา่ยๆรวมกนัก็คือวิหารเสามีชีวิต สรา้งราวศตวรรษที่  11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ ศกัดสิ์ทิธ์ิ

ที่ สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลาง

ที่ ท  าใหช้าวจอร์เจียเปลี่ ยนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นจากนั้นน าทา่นชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe 

Cave) หน่ึงในเมืองถ า้เกา่แกข่องจอร์เจีย ที่ ตามประวติัศาตร์ของชาวจอร์เจียไดม้ีการจดบนัทึกเร่ืองราวการ วา่ ณ 

เมืองถ า้แหง่น้ีไดม้ีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปีโดยชว่งที่ เมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในชว่งคริ

สตวรรษที่  9-11 กอ่นจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่ง คริสตวรรษที่  11 หินผาขนาดใหญ ่ที่ ถูกสกดั

และสลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคือที่ ต ัง้ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ า้แห่งน้ียงัเป็น

ส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมที่ เช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ ใหญท่ี่ สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นน าทา่นสู่ 

Gallery Mall Shopping ศูนยก์ารคา้ที่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสินคา้แบรนดเ์นมและ  แบรนด์

ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายแบรนด ์**เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ อิสระรบัประทานอาหารค า่

ตามอธัยาศยั** สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีส่ี  ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบก้ี-เทือกเขาคอเคซสั-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-เมืองกดูาอูรี-เมืองทบิลิซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเขา้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาท

ตัง้อยูริ่มฝ่ังซา้ยของ แมน่ ้าอรักวีเป็นที่ ประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแหง่อรักวีราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดน

ลุม่แมน่ ้าอรักวีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบ

ไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แห่งคือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระเสด็จขึ้นสวรรค ์(อสัสัมชญั) 

และที่ ฝังศพของดยุคแหง่อรักวีซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ ท่ี ย ง

 บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) หรือ

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปลี่ ยนเม่ือปี 2006 หลงัจากนักบุญนิกายออร์

โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานที่ ส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ีอยูห่า่งจากเมืองหลวงท

บิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ ้าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ ยวบน เทือกเขา

คอเคซสั (Caucasus) เป็นเทือกเขาที่ส าคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ที่ สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิว

ของยอดเขาคาซเบกี้ อีกดว้ย จากนั้น น าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลางหุบเขา

คอเคซสั (Caucasus) น าทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่

โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญส่รา้งขึ้นในศตวรรษที่  14 เป็นโบสถ์

ช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัหน่ึงของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูบ่นเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ ระดบั

ความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (*ในกรณีที่ มีหิมะตกหนัก จนไมส่ามารถเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ปรับเปลี่ ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม*)หลงัจากนั้นน าทุกทา่นเดินทางสู ่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยเดินทาง

ไปยงัเสน้ทางหลวงสายส าคญัที่ มีช่ือว่า Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ี

เป็นถนนสายส าคญัที่ สุดที่ ถูกสรา้งขึ้นในสมยัที่ จอร์เจียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทาง

หลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัที่ ภูมิภาคน้ี จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็น

เมืองหลวงและเมืองที่ ใหญท่ี่ สุดของประเทศจอร์เจีย 

ค า่              บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีหา้  อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia หรือแทง่หินสี

ด าแกะสลกัขนาดใหญย่กัษ์บนแทน่หินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปตา่งๆและบอกเลา่เร่ืองราวของประเทศจอร์เจียใน

อดีต สรา้งขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสรา้งขึ้นเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ย แทง่เสา 

16 แทง่ แตล่ะแทง่สูง 35 เมตร โดยที่ แตล่ะเสาจะแบง่บอกเลา่เร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ลา่งสุดเกี่ ยวกบัพระ

คมัภีร์ส่วนกลาง คือ เร่ืองของชนชัน้สูงในจอร์เจียและส่วนบนจะเลา่เกี่ ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัของประเทศจากนั้น

น าชมโบสถต์รีนิต้ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายวา่ 

โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแหง่กรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาว

คริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซีกอ่สรา้งขึ้นระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ี่ สุดอนัดบั 3 ของศา

สนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซต์ะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายุไมม่ากแตก่็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบ

จอร์เจียนทอ้งถ่ินที่ มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น  อาคารขนาดใหญท่ี่ โดดเดน่มาก สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดินทาฃสูส่นามบิน  

15.30 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ ยวบินที่  EK 2201   

18.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   

22.30 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 374 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีหก   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ      

07.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 3-8 / 14-19 เม.ย. 2563 34,900 

พฤษภาคม 6-11 พ.ค. 2563 34,900 



 Dream Destinations Tour 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  6,000  บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์ 

ส าหรบัเท่ียวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ ส าหรบัเท่ียวบิน ดูไบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ) น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้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 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาขึ้นเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หน้าที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

 

 

 



 Dream Destinations Tour 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร์ เสือยงค ์

       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์

       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์

       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร์ เสือยงค ์

       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร์ เสือยงค ์

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

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

3.  ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

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

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ   

           คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆในกรณีที่ สูญ  

           หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่ นั่ง LONG LEG หรือที่ นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่ สายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ  

          ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


