
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
วนัแรก      กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ดไูบ - มอสโคว ์ 

 

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

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มบรกิารตดิป้ายชือ่พรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง ดไูบ - มอสโคว ์- ถนนอารบทั 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK 371    

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

05.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.15 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส  ์เที่ยวบนิที่ EK 133 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 

13.45 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านสู ่    

ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดนิหา้มรถผา่น เป็นถนนศลิปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมอืง เป็นทัง้ยา่นการคา้และ

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค ของทีร่ะลกึต่างๆ มศีลิปินมาน่ังวาดรูป ทัง้รูปเหมอืน ภาพ

ขาว-ด า ภาพสตีา่งๆ และ รปูลอ้เลยีน 

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

 

 



 

 

วนัทีส่าม  เมอืงหมิะ – Husky Sledding สนุขัลากเลือ่น – สแปรโ์รฮ่ลิล ์-มหาวทิยาลยัมอสโคว–์ รสัเซีย่นเซอรค์สั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นสู ่เมอืงหมิะ(Snow Park)  ใหท้่านไดส้นุกสนามกับการ

เล่นในเมอืงหมิะ รวมถงึการถ่ายรูปกับ สุนขัพนัธุฮ์สักี ้ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรูเ้ป็นพันธุท์ีฉ่ลาด

เฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู ่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพันธน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบน

น ้ าแข็งหรือหมิะ น าท่านเล่นกจิกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือสุนัขลากเลื่อน  ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์น่ังรถเทยีมสนัุขฮสักีล้ากเลือ่นสดุแสนพเิศษ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สแปรโ์รฮ่ลิล ์หรอื เนนิเขา

นกกระจอก ถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซ ึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี  ทีน่ี่จะเป็นจุด

ชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตกึสูง 7 ตกึทีส่รา้งในสมัยของสตาลนิ จากนัน้ชมการ

แสดงละครสตัวท์ีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี รสัเซีย่นเซอรค์สั เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด ผสมผสานกับ

การแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 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 สถานรีถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรัสเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็น

ถงึความยิง่ใหญ ่ตลอดจนประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หด์งึดูด

ใหนั้กท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้            

เครือ่งแกว้และหนิออ่น  

 จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดอสิมายลอฟกี ้ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืงซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย 

อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรรีูปแบบต่างๆ 

กลอ่งไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก 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 ซ ึง่ในบรเิวณนัน้จะม ีโบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงาน

พธิีกรรมที่ส าคัญ สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อ

ตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมลีูกกระสุน น ้าหนักลูกละ

ประมาณ 1 ตัน นับวา่เป็นของสะสมในยคุนัน้ ชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน มคีวามสงู 81 เมตร ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้ง

ทีส่งูทีส่ดุในยคุนัน้ และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งสิง่ใดๆ สงูเกนิหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมรีะฆัง 21 ใบ ชม

ระฆงัทีใ่หญท่ีส่ดุของเครมลนิ เรยีกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงั



 

 

ใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เนื่องจากมคีวามผดิพลาด จงึท าใหร้ะฆังแตกออก จากนัน้น าคณะ ลอ่งเรอืแมน่ า้มอส

โคว ์สมัผัสบรรยากาศสองขา้งทางสถานทีส่ าคัญอยา่งสวยงามของเมอืงหลวงมอสโคว ์**ต ัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 

เขา้สู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมจากการ

ลอ่งเรอืเป็นชมโชวบ์ลัเลต่ ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ** 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นสูท่ีพั่กณ HOLIDAY INN HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– จตัรุสัแดง – มหาวหิารเซนตบ์าซลิ – หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้

กมุ - สวน Zaryadye Park – ดไูบ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยรปู มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ซ ึง่เป็นวหิาร

โดมทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยี ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงตดิกับแม่น ้ามอสโคว ์รอบๆ วหิารจะมภีาพหล่อโลหะเป็นรูป

นักรบโบราณกบักษัตรยิท์ีส่วยงามและเหมอืนจรงิ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง ค าวา่สแีดงในความหมายรัสเซยี คอื สิง่สวยงาม 

จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์อง

รัสเซยี ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมอืง 

จัตุรัสแดงสรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันใชจั้ดงานในชว่งเทศกาล

ส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 

ภายในบรเิวณจัตรัุสแดง 

 น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้มหาวหิารเซนตบ์าซลิ สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 

จอมโหด ศลิปะเป็น แบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพือ่เป็นอนุสรณ์มชียัชนะเหนือพวกตาตาร ์

(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 หอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่น

ป้อมสปาสสกายา สงู 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิต์

น ามาประดับไวล้ักษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนทีล่อนดอนแตม่อีายมุากกวา่ หา้งสรรพสนิคา้กมุ สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่

ของเมอืง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรอืน แบรนด์

เนม เครือ่งส าอาง น ้าหอม และสนิคา้ทีร่ะลกึ มรีา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น  

 จากนัน้น าท่านสู ่สวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยูต่ดิกับจัตุรัสแดง 

สวนสาธารณะแหง่นีแ้มจ้ะเป็นสวนสาธารณะแหง่ใหมท่ีเ่พิง่เปิดตัวไปเมือ่เดอืนกันยายน 2017 ทีผ่่านมานี้เอง แต่

ความน่าสนใจก็ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าไฮไลทอ์ืน่ๆ เลย ดว้ยพืน้ทีก่วา้งถงึ 78,000 ตารางเมตรที่ออกแบบและจัด

ตกแตง่อยา่งดดีว้ยการจัดธมีเป็นสภาพภมูอิากาศแบบตา่งๆ นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครึง่วงกลม

ขนาดใหญ ่คอนเสริต์ฮอลล ์และทีพ่ลาดไมไ่ดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญร่ปูตัว 

V ทีส่รา้งยืน่ขึน้ไปเหนอืแมน่ ้า สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ตส่ามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถงึ 3,000-4,000 คน 

ไดเ้ป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแมน่ ้าอกีแหง่หนึง่เลย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโคว ์

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 132 แวะเปลีย่นเครือ่ง  (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 

 

06.15 น.   ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น.  เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ) 

18.40 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 าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

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 กโิลกรัมต่อ/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 ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง ให ้

ท่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

มกราคม 24-29 ม.ค. / 30 ม.ค.-4 ก.พ. 2562 34,900 

กมุภาพนัธ ์ 15-20 / 26 ก.พ.-3 ม.ีค. 2562 34,900 

มนีาคม 5-10 / 6-11 ม.ีค. 2562 34,900 



 

 

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  

  


