GEORGIA ON MY MIND
จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน
พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์พร้อมชมระบําพื้นเมือง

วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
03.30น.
07.15 น.
12.25 น.

กรุงเทพฯ
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ-ทบิลิซี
ออกเดินทางสู เ่ มื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์เที่ยวบินที่ EK371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจียโดยสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบินที่EK2200

15.55 น.

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เดินทางถึถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนนานาชาติโนโว
น อเล็กซีเยฟก้
เ าเมืองททบิลิซี ประเททศจอร์เจีย
ห งผ่านพิธตี รวจคนเข้
หลั
ร
าเมืองและรั
อ
บสัมภาระแล้
ภ
วนําท่านเดินทางสู ่ จากนั้นนําท่านสู ่ เมืองทบิบิลิซี (Tbilisi)) เป็ น
เ องหลวงและะเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดของประเททศจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ ะหว่างสอองฝั่งแม่นํ้า คูรรา Kuraหรื อแม่นํ้าซควารี Mtkvari
เมื
M
ใ
ในภาษาถิ
่ น ก่อ ตัง้ ในราวศศตวรรษที่ 5 เป็ น เมื อ งหลลวงสุ ด ท้า ยขอองอาณาจัก รไไอบีเ รี ย ที่อยู ร่ อดท่า มกล างสอง
อ
อาณาจั
กรโรมัน และแซสสซานิ ค กรุ งท
บิลซิ มี เี นื้ อที่ประมาณ
ร
372 ตร.กม.และมี
ป
ประชากร1,0
093,000 คนน เมื อ งนี้ ถู ก
ส างโดย กษัษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี
สร้
(Vakhtang
Gorgaasali)กษัต ริ ย ์
จ เจียแห่งคาร์ตลีได้กอ่ ตังเมื
จอร์
ง้ องนี้ข้ ึนใน
ค สต์ศ ตวรรรษที่ 4 เมื อ งทบิ ลิ ซิ เ ป็ น
คริ
ศูศ น ย์ก ลางกาารทํา อุ ต สาห กรรม สัง คม
แ ฒนธรรมมในภูมิภาคคออเคซัส ในประะวัติศาสตร์เมืองนี
และวั
อ ้ อยูใ่ นสายยทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบับนยังมี
บ
บทบาทสํ
าคัญในฐานะศู
ญ
นย์กลางการขนส
ก
ส่งและการค้า เนื่ องจากควาามได้เปรียบทาางยุทธศาสตร์ในแง่
ใ ท่ ตี งั้ ที่เป็ นจุ
น ดติด
ร างทวีปเออเชียกับทวีปยุโรป
ระหว่
โ
บริ การอาาหารคํ่า กาล่ าดิ นเนอร์ และชม การแสสดงพื้นเมื องของชาวจอ
ง
ร์เจีย (Folk Dance Show)
S
ส
สมควรแก่
เวลานําท่านเข้าสที
สู ่ ่ พกั  ณ Hotel
H Elisiหรืรื อเทียบเท่า
เมืองมิสเคต้ต้า-วิหารจวารีี-วิหารสเวติติสเคอเวรี-เมืองถํ้าอุพลิสชิ
ส เค-Gallery Mall Shopppin
บริ การออาหารเช้า ณ ห้อ งอาหาารของโรงแรรม หลัง จากกนั้ น ท่า นออกกเดิ น ทางไปปยัง เมื อ งมิ สเคต้
ส า
(Mtskheta)ทีที่ตงั้ อยู ท่ างด้านเหนื
า
อห่างจจากกรุ งทบิลิซีซปี ระมาณ200กม.ในจังหวดคาร์ทลี่ ทางงด้านตะวันอออกของ
จอร์เจียเมื องนี
ง ้ นับว่าเป็ นเมื องที่มคี วามมเก่าแห่งหนึ่ งของประเทศแและในปั จจุ บนนเป็
ั นศู นย์กลางการปกคร
ล
องของ
แคว้น มคสเคคต้า และเทียนิ
ย ต้ ีมีป ระชาากรอาศัย อยูยู ่ป ระมาณ200,000คนเนื่ อองจากมีโ บรราณสถานทาางด้า น
ประวัตศิ าสตรร์มากมายหลาายแห่งจึงได้รบการขั
บั
น้ ทะเบียนให้
ย เป็นมรดกโลกในปี ค.ศศ.1994

จากนั้นนําทุกท่
ก านชม วิหารรจวารี(JvariMonastery)ซึซึ่งเป็ นวิหารในนรู ปแบบของคคริ สต์ศาสนาอออร์โธด๊อกที่ถูถูกสร้าง
ขึ้นในราวศตววรรษที่ 6วิหารรแห่งนี้ตงั้ อยูบนภู
บ่ เขาที่มแี ม่นํน้าสองสายไหหลมาบรรจบกันั คือ แม่นา้ มิควารี
ค และแม่นํน้ําอรักวี

และถ้ามองอออกไปข้ามเมืองมิสเคต้าไปยังั บริ เวณที่กว้างใหญ่
า ซ่ ึงในอดีดีตเคยเป็ นอาณ
ณาจักรของไออบีเรีย (Kingddom of
Iberia) ซึ่งไดด้เคยปกครองดิินแดนในบริ เวณนี
เ ้ ตงั้ แต่ 400
4 ปี กอ่ นคริ สตกาลจนถึงงราวคริ สต์ศตววรรษที่ 5 จากกนั้นนํา
ท่านชม วิหารรสเวติสเคอเเวรี (Svetitkhhoveli Cathhedral)
ซึ่งคําว่า Svettiหมายถึง "เสสา"และ Tskhooveliหมายถึง "ชีวิต"
เรียกง่ายๆรวมมกันก็คือวิหารรเสามีชวี ิต สร้ร้างราวศตวรรษที่ 11
โ แห่งนี้ถืถือเป็ นศู นย์กลางทางศาสนา
โบสถ์
ล
าที่ศกั ด์สิทิธ์ ิท่ สุี ดของ
จอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปปนิ กชาวจอร์เจี
เ ย มีขนาดใหหญ่เป็ น
ก ง้ ยัง เป็ น ศู นย์
น ก ลางที่ท าํ ให้ช าว
อัน ดับ สองขอองประเทศอีกทั
จอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อแลละหันมานับถือศาสนาคริ
อ
สต์ต
บริ ก ารอ าหารกลางวััน ณ ภัต ตาคคารจากนั้ น นํน า ท่า น
เที่ยง
จากนั้นนําท่านชม
า เมืองถํ้าอุพลิ สชิ เค(UplistsikheeCave)หนึ่ งในนเมืองถํา้ เก่าแแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัตั ิศาตร์
ของชาวจอร์เจียได้มกี ารจดดบันทึกเรื่ องราาวการ ว่า ณ เมืองถํา้ แห่งนี้ได้มกี ารตัง้ ถิ่นนฐานในดินแดดนแถบนี้กว่า 3,000
ส
่ 9-111 ก่อนจะถูกรุ กรานและทําลายโดยชาวมมองโกล
ปีโดยช่วงที่เมืองนี้มคี วามเจริิ ญถึงขีดสุ ด คือในช่วงคริ สตวรรษที
ใ วงคริ สตววรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ
ในช่
น
ญ่ ที่ถูกสกัดแลละสลักเสลาเป็ป็ นช่องห้องโถถงมากมายคือที่ตงั้ ของนครบบนแนว
เทือกเขาหินทราย
ท ในอดีตกาล
ก นครถํา้ แห่งนี้ยงั เป็ นส่วนหนึ
ว ่ งของเส้ส้นทางสายไหมมที่เชื่อมต่ออาาณาจักรไบแซซนไทน์
กับประเทศอินเดี
น ยและประเเทศจีน หลังจาากนั้นนําท่านเเดินทางสู ่ เมืองทบิลิซี(Tbilisi)เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเเทศจอร์เจีย จากนั
จ ้นนําท่านสู
น ่ Gallery Mall
M Shoppiing ศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
น
คาเฟ่ และสินค้
น าแบรนด์เนมมและแบรนด์ท้ทองถิ่นให้เลือกซื
อ ้ อหลากหลลายแบรนด์ ***เพื่อความสสะดวกในการรเลื อก
ซื้อสินค้าอิสระรั
ส บประทานอาหารคํา่ ตามอั
ต ธยาศัย**
คํา่ บริ
 การอาหหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ต
สมควรรแก่เวลานําท่านเข้
า าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hotel Elisiหรื อเทียบเท่า
วันที่ส่ี
ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบบกี้-เทือกเขาคอเคซัส-โโบสถ์เกอร์เกตี
ก ้ -เมืองกูดาาอูรี-เมืองทบิบิลิซี
บริ การอาาหารเช้า ณ ห้หองอาหารของโรงแรมจากนนั้นเข้าชม ป้อมอนานู
เช้า
อ
รี (AAnanuri Fortress)ป้อมปปราสาท
ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งซ้า้ ยของแม่นํ้าอรั
อ กวีเป็ นที่ประทับของเอริ สตาวิ
ส ส หรื อ ดยุ
ด คแห่งอรักวีราชวงศ์ศกั ดินาผู
น ป้ กครองดิดินแดน
ระกอบ
ลุม่ แม่นํ้าอรักวีแี ละเป็ นสมรรภูมิรบแย่งชิงอํานาจกับเจ้าปกครองแคว้
า
น้ อื่น ๆ หลายยครั้ง ภายในปปอมปราการป
้
ไ วยปราสาาท 2 หลัง โบบสถ์2 แห่งคือโบสถ์
ไปด้
อ
แม่พระะผู พ้ รหมจรรยย์และโบสถ์แมม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์
น
(อัสสัสมชัญ)
และที่ฝงั ศพขอองดยุคแห่งอรัักวีซ่ ึงเป็นสถาาปั ตยกรรมแบบบจอร์เจีย

เที่ยง

บริ การอาาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซซเบกี้ (Kazbbegi)หรื อปั จจุฝับ่ นั เรียงกว่า เมม
แม่นํ้าเทอร์ก้ ถืถี ือเป็ นศูนย์กลางการท่
ล
องเทีที่ยวบนเทือกเเขาคอเคซัส (Caucasus))เป็ นเทือกเขาาที่สาํ คัญของปประเทศ

จอร์เจีย มีภูมิมทิ ศั น์ท่ สี วยงามมโดยรอบ รวมมทัง้ เป็นจุดชมวิวิ ของยอดเขาคาซเบกี้อกี ดด้วย จากนั้นนําท่านขึ้นรถ 4WD
(รถขับเคลื่ อน
อ 4 ล้อ)เพืพื่ อเข้าสู ใ่ จกลาางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus)นําท่านนชมความสวยงามของโบสถถ์เกอร์
เกตี้ (Gergeeti TrinityCChurch)หรื อเรีเ ียกว่าโบสถ์ส์ มินดา ซาเเมบา (TsminndaSameba))สร้างด้วยหินแกรนิ
แ ต
ขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรรษที่ 14 เป็นโบสถ์
น ช่ ือดังกลางหุ บเขาคออเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สาคั
าํ ญหนึ่ งของปประเทศ
จอร์เจีย ตัง้ อยู
อ บ่ นเทื อกเขขาคาซเบกี้ท่ รี ะดับความสู งจากนํ้ าทะเล 2,170 เมตรร(*ในกรณีท่ มีมี หี ิ มะตกหนัก จนไม่
สามารถเดินทางได้
ท ทางบริ ษัษทั ขอสงวนสิทธิ
ท ์ ปรับเปลี่ยนโโปรแกรมตามมความเหมาะสสม*)หลังจากนันั้นนําทุกท่านเเดินทาง
สู ่ เมื องกูดาอูรี (Gudaurri)โดยเดินทางไปยังเส้นทาางหลวงสายสําคัญที่มชี ่ ือว่า Georgian MilitaryHighway
อ เจียอยูภ่ ายยใต้การ
เส้นทางสําหรัรับใช้ในด้านททหาร ถนนสาายนี้ เป็ นถนนสสายสําคัญที่สุสุดที่ถูกสร้างขึขึ้ นในสมัยที่จอร์
ควบคุมจากสสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็ นเสส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซั
ก
สจจากรัสเซียมายยังที่ภูมิภาคนี้จากนั
จ ้น
นําท่านเดินทาางสู ่ เมืองทบิลิลิซี(Tbilisi)เป็ป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ
ญ่ท่ สี ุ ดของประเทศจอร์เจีย
คํา่ บริ
 การอาหหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ต
สมควรรแก่เวลานําท่านเข้
า าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hotel Elisiหรื อเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

อนุสาวรียt์ he chronicle of Georgia--Tbilisi Mall-ดูไบ
 การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านชม
บริ
น อนุสาวรีรียt์ he chronnicle of Geoorgiaหรื อแท่งหินสีดาํ
น นหินจะแกกะสลักออกมาาเป็นรู ปต่างๆแและบอกเล่าเรืรื่ องราวของปรระเทศจอร์เจียในอดี
ย ต
แกะสลักขนาดใหญ่ยกั ษ์บนแท่
เ 16
สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนินิ กชื่อดัง เริ่ มสสร้างขึ้นเมื่อปปี 1985 chronicle of Georgia ประกออบไปด้วยแท่งเสา
แท่ง แต่ละแทท่งสู ง 35 เมตรโดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเรื่ องราววออกเป็ น 3 สส่วน คือ ล่างสุสุ ดเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ส่วนกลาง คือ เรื่ องของชนนชัน้ สู งในจอร์ร์เจียและส่วนบบนจะเล่าเกี่ยวกั
ว บเหตุการณ
ณ์สาํ คัญของปประเทศจากนั้นนํ
น าชม
โ ตรีนิต้ ี (Holy Triniity Cathedraal Of Tbilisii)หรื อ ซามีบา
โบสถ์
บ (SamebaCChthedral)มีความหมายว่า โบสถ์
พระตรีเอกานุนุ ภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุ งทบิลิซหี รื ออารามซซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลั
า กของชาวคริ สต์
นิ กายจอร์เจียนออร์
ย
โธด็อกซ์
ก ในกรุ งทบิลิลิซกี อ่ สร้างขึ้นระหว่
น างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ สี ุ ดอั
ด นดับ 3 ของศาสน
สถานในนิ กายออร์
า
โธด๊อกซ์
ก ตะวันออกททั่วโลกแม้จะมีมีอายุ ไม่มากแแต่กเ็ ป็ นโบสถถ์ตวั อย่างของงสถาปั ตยกรรรมแบบ
จอร์เจียนท้องถิ
ง ่ นที่มรี ู ปแบบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์
โ เป็ น อาาคารขนาดใหญ
ญ่ท่ โี ดดเด่นมาาก สมควรแก่เวลานํ
เ า
ท่านเดินทาฃสูสู ส่ นามบิน
16.55 น. ออกเดิ

นทางงสู ่ เมืองดูไบ สหรั
ส ฐอาหรับเอมิ
เ เรตส์ โดยสายการบินฟลายดู
ฟ
ไบเที่ยยวบินที่ EK 2201
20.15 น. เดิ
 นทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครืรื่ อง
วันที่หก ดูไบ-กรุ
บ งเทพฯ
22.35 น. ออกเดินทางสูสู ส่ นามบินสุวรรณภู
ว
มิ โดยยสายการบินเออมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 3774

(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ราคา

ธันวาคม 62

3-8 / 5-10 ธ.ค. 62

33,900

กุมภาพันธ์ 63

11-16 ก.พ. 63

34,900

มีนาคม 63

3-8 / 10-15 / 17-22 มี.ค. 63

34,900

เด็ก (อายุตาํ ่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

2,000
บาท
6,000 บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์
สําหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สําหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี
(เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ) นํ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ ประเทศจอร์เจีย ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

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

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมาขึ้นเครื่ องในวันเดินทางไป-กลับ ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุ กครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทง้ั หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็ บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ สี ู ญ
หาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

