
 

 

 
 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ดไูบ - มอสโคว ์ 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง ดไูบ - มอสโคว ์- ถนนอารบทั 

 

02.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK 371    

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.15 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส  ์เที่ยวบนิที่ EK 133 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซยี ผา่นพธิกีารตรวจ คนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนัน้

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดนิหา้มรถผา่น เป็นถนนศลิปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมอืง เป็น

ทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค ของทีร่ะลกึตา่งๆ มศีลิปินมาน่ังวาดรูป ทัง้

รปูเหมอืน ภาพขาว-ด า ภาพสตีา่งๆ และรปูลอ้เลยีน 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพั่ก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม ซากอรส์ - สแปรโ์รฮ่ลิล ์- มหาวทิยลยัมอสโคว ์- รสัเซีย่นเซอรค์สั  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ ทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่

ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบญุของประเทศ วทิยาลัยสอนศลิปะการรอ้งเพลงทาง

ศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆท์ีม่บีาทหลวงและนักศกึษาจ านวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่

สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่16 ตกแตง่ภายในดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่ส าหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและส าหรับ

นักรอ้งน าสวด ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อวีาน เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัทีจั่ตรัุสวหิารแห่งเค

รมลนิ ตกแต่งภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมอืงนี้ 

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม สทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็น

โบสถท์ีท่ าพธิ ีทา่นสามารถรว่มสกัการะ โลงศพของนักบญุเซอรเ์จยีส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซยีได ้จากนัน้มี

เวลาเล็กนอ้ยใหถ้่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน ้าจาก บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์กลับไปเป็นสริมิงคล น ้าในบ่อเป็นน ้า

ธรรมชาต ิมเีรือ่งเล่าว่า “ชายตาบอดเดนิทางมาทีโ่บสถแ์ลว้คน้พบบอ่น ้าโดยบังเอญิ หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้

ความศักดิส์ทิธิก์็ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดนิทางสู ่สแปรโ์รฮ่ลิล ์หรอื เนนิเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หนา้

มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซ ึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรัสเซยี  ที่นี่จะเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็น

ทัศนยีภาพของกรงุมอสโก เชน่ ตกึสงู 7 ตกึทีส่รา้งในสมยัของสตาลนิ จากนัน้ชมการแสดงละครสตัวท์ีข่ ึน้ชือ่ของ

รัสเซยี รสัเซีย่นเซอรค์สั เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและ

มายากลอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพั่ก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ สถานรีถไฟใตด้นิ - ตลาดอสิมายลอฟกี ้- พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่- โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม สถานรีถไฟใตด้นิ ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องน่ังรถไฟใตด้นิดูสักครัง้ เพราะนอกจากจะมี

สถานรีถไฟใตด้นิทีส่วยทีส่ดุในโลกแลว้ยังมคีวามลกึอกีต่างหาก รถไฟใตด้นิท าใหผู้ค้นสามารถเดนิทางไปไหน

มาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทั่วไป สถานรีถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ชาวรัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ ตลอดจน

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม 

อันเป็นเสน่หด์งึดูดใหนั้กท่องเทีย่วมาเยีย่มชม เนื่องจากการตกแต่ง

ของแต่ล ะสถานีที่ต่ า งกันด ว้ยประติม ากรรม  โคมไฟระย า้            

เครือ่งแกว้ และหนิออ่น  

 น าทา่นสู ่ตลาดอสิมายลอฟกี ้ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืงซึง่ทา่นจะได ้

พบกับสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินคา้ตาม

อัธยาศัย อาทเิชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่ลูกดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม ้

แกะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ จดุก าเนดิแหง่ประวัตศิาสตรรั์สเซยีทีม่อีายยุาวนานกว่า 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนนิ

สงูถงึ 40 เมตร รมิแมน่ ้ามอสโก ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ซึง่เป็นทีเ่ก็บ

สมบตัลิ ้าคา่ของกษัตรยิรั์สเซยี ทัง้เครือ่งประดับทีท่ าดว้ยเพชร ทองค า อปุกรณ์การสูร้บของกษัตรยิส์มัยโบราณ 

ชดุฉลองพระองคข์องกษัตรยิแ์ละพระราชนิี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรม ทีส่ าคัญ 

สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัย ค.ศ.1586 เพือ่ตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ทีส่ดุในโลกและยงัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมลีกูกระสนุ น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็น

ของสะสมในยคุนัน้ ชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน มคีวามสงู 81 เมตร ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในยคุนัน้ และได ้

ออกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งสิง่ใดๆ สงูเกนิหอระฆงันี ้ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ  

 ชมระฆังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเครมลนิ เรยีกว่าระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้ง

ระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่เนื่องจากมคีวามผดิพลาดจงึท าใหร้ะฆังแตกออก (กรุณาเตรยีมกระเป๋าสะพายใบ

เล็ก)จากนัน้น าคณะ ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว ์สมัผัสบรรยากาศสองขา้งทางของสถานทีส่ าคัญอยา่งสวยงามเมอืง

หลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมจากการ

ลอ่งเรอืเป็นชมโชวบ์ลัเลต่ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ** 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพั่กณ HOLIDAY INN HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีห่า้ จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ - Shopping Mall Alexander Garden - 

  มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- สนามบนิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าท่านสู่ จตัุรสัแดง ค าว่าสแีดงในความหมายรัสเซยี คอื สิง่

สวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี ไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา การ

ประทว้งทางการเมือง จัตุรัสแดงสรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 

ปัจจุบันใชจั้ดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวัน

แรงงาน และวันระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2  

 น าทา่นถา่ยภาพกบั มหาวหิารเซนตบ์าซลิ สรา้งในสมัยพระเจา้อวีาน

ที ่4 จอมโหด ศลิปะเป็นแบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่าง

เด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 ในบรเิวณนัน้ยังม ีหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่

บนป้อมสปาสกายา สงู 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิหนัก 20 ตันซึง่พรรคคอมมวินสิต์

น ามาประดับไว ล้ั กษณะคล า้ยหอบิ๊ ก เบนที่ลอนดอน  รวมถึง 

หา้งสรรพสนิคา้กุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นหา้งที่

ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เสื้อผา้ แบรนด์เนม 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม และสนิคา้ทีร่ะลกึ มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลังจากนัน้พาท่านช็อปป้ิงและ

อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อันทันสมัย ณ 

Alexander Garden Shopping Mall หลังจากนัน้ น าท่าน

ถ่ายภาพกับ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ซ ึง่เป็นวหิารโดมทองที่ใหญ่

ทีส่ดุในรัสเซยี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงตดิกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วหิารจะ

มภีาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตรยิท์ีส่วยงามและเหมอืน

จรงิ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่

สนามบนิมอสโคว ์

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 

132 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

 

  



 

 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 

06.05 น.   ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น.  เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ) 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพพรอ้มความประทับใจ  

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

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

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

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ   6,000 บาท 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้งโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 ค่าทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

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

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วม

คา่ทปิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 5 ยูเอสดอลลา่ร ์/ คน / วนั (20 ยูเอสดอลลา่ร ์ตลอดท

รปิ) 

       คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

มนีาคม 
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 

27 ม.ีค. – 1 เม.ย. 2562 

34,900 

เมษายน 3-8 / 24-29 เม.ย. 2562 
37,900 

พฤษภาคม 1-6 / 15-20 พ.ค. 2562 
37,900 



 

 

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง ให ้

ท่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่ราบทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ   

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และไมรั่บผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ เช่นภัยธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท  

จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุ

ฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศที่มอีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  


