
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAND GEORGIA 10 DAYS 7 NIGHTS GTTGEOARM20001 

ทริปลอ่งเรือขัว้โลกเหนือ 
ท่ีสดุของประสบการณค์รัง้ส าคญั ครัง้หน่ึงในชีวิตท่ีคณุควรไปสมัผสั 
เดินทาง : 28 มิ.ย. – 07 ก.ค. 66 (10 DAYS 9 NIGHTS) By M/V PLANCIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ่มตน้

239,000 
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โปรแกรมการเดินทาง... 

28 มิ.ย.   เดินทางถึงกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ Check in  เขา้ที่พกั 

29 มิ.ย.   เดินทางไปยัง เมืองลองเยียรเ์บียน(เกาะสวาลบารด์) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์SK4414  

   ขึน้สู่เรือ แพลน เซียส (M/V Plancius) 

30 มิ.ย.   ชมความสวยงามของ เราดฟ์อรเ์ดน้(Raudfjorden) ชมฟยอรด์ ธารน า้แข็ง ใกลช้ิดหมีขัว้โลก 

01 ก.ค.   เดินทางไปยังไลเดลฟยอรด์ (Liefdefjorden) เพื่อชม โมนาโค กลาเซียร ์(Monoco Glacier)กลาเซียรข์นาดใหญ่กว่า 5 กม. 

02 ก.ค.   ล่องเรือไปยัง ช่องแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) ชมเหล่าสตัวโ์ลก แมวน า้ หมีขัว้โลก ชมวาฬสีน า้เงนิ  

       ชมฟยอรด์ และหนา้ผาสงูชนัที่เต็มไปดว้ยนกนานาชนดิ ฝูงนกบรึนนคิสก์ิลลิมอต 

03 ก.ค.   เดินทางไปยัง Seven Islands หนึง่ในหมูบ่า้นที่มีชื่อเสียงที่สดุของหมูเ่กาะ 

04 ก.ค.   เดินทางไปยังตะวันตกของเกาะสปิตซเ์บอรเ์กน ชมหมีขัว้โลกและวาฬหัวคันศร(Bowhead) แลว้เดินทางตอ่ไปยังบริเวณ   

     อ่าวกองซฟ์อรเ์ดน้ท(์Kongsfjorden) เพื่อชมวาฬมิงค ์

05 ก.ค.   เดินทางไปยงั อ่าวฟอแลนดซ์นัเด(Forlandsundet) ชมฟยอรด์น า้แข็ง และเหล่าสตัวโ์ลก นกทะเลนบัพนัๆ ท ารังบน 

   หนา้ผา สนุขัจิ้งจอกอารก์ติก กวางเรนเดียร ์เป็นตน้ 

06 ก.ค.   เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองลองเยียรเ์บียน เดินทางกลบักรงุออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์SK4425 

07 ก.ค.   เดินทางกลบั 
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ทริปล่องเรือตะลยุดินแดนขัว้โลกเหนือสวาบารด์ ประเทศนอรเ์วย ์ชมกราเซียร ์ 

ฟยอรด์ ธารน ้าแข็งสดุอลงัการณ ์360 องศา สมัผสัวิถีชีวิตสตัวโ์ลกอยา่งใกลชิ้ด หมี

ขัว้โลก นกทะเล สนุขัจ้ิงจอก วาฬ แมวน ้า วอลรสั ในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุของปี  

กร ุป๊เดียวเท่านัน้!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่หน่ึง 28 มิถุนายน 2566 : ออสโล 

16.00 Check in เขา้ท่ีพกัท่ีเมืองออสโล โรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO หรือ เทียบเท่า 

 รบัประทานอาหารเย็นในโรงแรมท่ีพกั ท่านสามารถเดินทา้จากสนามบินไปยงัท่ีพกัไดเ้ลย 

 
วนัที่สอง 29 มิถุนายน 2566 : ออสโล – ลองเยียรเ์บียน - ล่องเรือ  
  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.15   เดินทางไปยงัสนามบินออสโลโดยการเดิน 

07.40  Check in ท่ีสนามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางไปยงัเมืองลองเยียรเ์บียน(LONGYEARBYEN) 

09.40  ออกเดินทางไปยงัสนามบินลองเยียรเ์บียน โดยการบินสแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่SK4414 

13.45  เดินทางถึงเมืองลองเยียรเ์บียน จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัท่าเรอื 

15.00  Check in เรือจากน้ันใหอ้ิสระท่านชมความสวยงามของทะเลสองฝั่งขา้งทาง  

  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร 

พกัที่   PLANCIUS (เรือ) หอ้งประเภท Twin Porthoe มีหนา้ตา่ง** 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาเดินทาง 

วนัที่สอง ออสโล - ลองเยียรเ์บียน OSL-LYR SK4414 09.40 – 13.45 04.05 ชม 

วนัที่เกา้ ลองเยียรเ์บียน - ออสโล LYR - OSL SK4425 14.30 – 18.55 04.25 ชม. 
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วนัที่สาม 30 มิถุนายน 2566 : เราดฟ์อรเ์ดน้ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

เดินทางสู่ เราดฟ์อรเ์ดน้ (Raudfjorden) หรือ ฟยอรด์สีแดง น าท่านลงเรือเล็กไปยงับริเวณชายฝั่งดา้น

เหนือของสปิตซเ์บอรเ์กน(Spitsbergen) ชมฟยอรด์และธารน ้าแข็งอนัตระการท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ท่ี

ท่านสามารถชมแมวน ้า นกทะเล รวมถึงสตัวโ์ลกทะเลอื่นๆ  และอาจจะพบเห็นหมีขั้วโลกได ้

  รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

 

พกัที ่   PLANCIUS  (เรือ) 

 

วนัที่สี่  01 กรกฎาคม 2566 : โมนาโค กลาเซียร ์

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

น าท่านลงเรือเล็กเพื่อเดินทางไปท่ีไลเดลฟยอรด์ (Liefdefjorden)  เพื่อชม โมนาโค กลาเซียร ์(Monoco 

Glacier) กลาเซียรท์างตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบารด์ ใกลเ้พียง 5 กิโลเมตร ชมกลาเซียรข์นาดใหญ่

ท่ีทอดตวัยาว บริเวณดา้นหน้าของกลาเซียรแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีนิยมใหอ้าหารนกกิตติเวคนับพนัพนัตวั อีก

ทั้งยงัเป็นแหล่งหาอาหารของหมีขั้วโลก  

รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่   PLANCIUS (เรือ)  

 

วนัที่หา้ 02 กรกฎาคม 2566 : ฮินโลเพน  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

วันน้ีล่องเรือไปยังช่องแคบฮินโลเพน  (Hinlopen Strait) ท่ีอยู่อาศัยชองเหล่าแมวน ้ าหลายชนิด 

โดยเฉพาะ สายพนัธุ์ Bearded Seals และ Ringed Seals รวมไปถึงหมีขั้วโลก อีกทั้งยงัเป็นจุดชมวาฬสี

น ้าเงิน ชมฟยอรด์และหน้าผาสูงชนัท่ีเต็มไปดว้ยนกนานาชนิด ฝูงนกบรึนนิคสก์ิลลิมอตนับพนัๆตวัท่ีท า

ใหต้อ้งต่ืนเตน้กบัภาพความเป็นธรรมชาติของเหล่าสตัว ์ทางฝั่งตะวนัออกของช่องแคบฮินโลเฟน ท่าน

อาจจะไดแ้วะเกาะนอรด์ออสตล์านเดต ชมกวางเรนเดียร ์ห่านขาสีชมพ ูและวอลรสั  

รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่   PLANCIUS (เรือ) 
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วนัที่หก 03 กรกฎาคม 2566 : SEVEN ISLANDS 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

วัน น้ี เ รื อน า ท่ า น เ ดินทา ง สู่ ท า ง เ ห นื อ สุ ด ขอ งหมู่ เ ก า ะ ส ว าลบาร์ด  หมู่ เ ก า ะ เ ล็ กๆ ท่ี ชื่ อ

ว่า Sjuøyane หรือ Seven Islands หน่ึงในหมู่บา้นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของหมู่เกาะ ดว้ยลกัษณะอนัโดดเด่น

จากแนวภูเขาหินแกรนิตของเกาะNelsonøya ตั้งอยู่บนละติจูดท่ี 80 องศาเหนือ ห่างจากขั้วโลกเหนือ

ประมาณ 870 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของหมีขั้วโลก อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตาม

อธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่   PLANCIUS (เรือ) 

 

วนัที่เจด็ 04 กรกฎาคม 2566 : สปิตซเ์บอรเ์กน - อ่าวกองซฟ์อรเ์ดน้ท ์

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

เดินทางไปยงัทางตะวนัตกของเกาะระยะทางประมาณ 40 ไมลล ์ทางตะวนัตกของเกาะสปิตซเ์บอรเ์กน 

เพื่อชมหมีขั้วโลกและวาฬหวัคนัศร(Bowhead) ซ่ึงเป็นวาฬท่ีปกติแลว้จะอาศยัอยู่บริเวณแถบมหาสมุทร

อาร์กติก และหาชมไดย้าก  ก่อนจะน าท่านเดินทางไปยงับริเวณอ่าวกองซ์ฟอร์เดน้ท์(Kongsfjorden) 

บริเวณน้ีเป็นจุดท่ีสามารถชมวาฬมิงคไ์ด ้

รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่   PLANCIUS (เรือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปด 05 กรกฎาคม 2566 : ชมสตัวข์ั้วโลกน่ารกั 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

ล่องเรือในอ่าวฟอแลนดซ์นัเด(Forlandsundet) ซ่ึงตั้งอยู่ระหวา่งเกาะสปิตซเ์บอรเ์กนและเกาะปริ้ นคารล์

ฟอรแ์ลนด์ สถานท่ีท่ีเจา้วอลรสัมกัมานอนเล่น นัง่เรือไปชมฟยอรด์น ้าแข็ง หรือบริเวณปากอ่าว และขึ้ น

ฝั่งท่ี Alkhornet ชมวิถีชีวิตของเหล่าสตัว ์นกทะเลนับพนัๆท ารงับนหน้าผาสูงชนั สุนัขจิ้ งจอกอารก์ติกท่ี

ก าลังรอไข่และลูกนกท่ีตกมาดา้นล่าง กวางเรนเดียร์กับพื้ นหญา้สีเขียว ก่อนท่ีจะเดินทางถึงลองเยียร์

เบียนในตอนกลางคืน  

รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่   PLANCIUS  (เรือ) 
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วนัที่เกา้ 06  กรกฎาคม 2566 : ลองเยียรเ์บียน – สปิตสเ์บอรเ์กน - ออสโล 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

09.00 น.  น าท่านขึ้ นเทียบฝั่งเรือท่ีเมืองลองเยียรเ์บียน  

12.00 น. เดินทางสู่สนามบินลองเยียรเ์บียน เพื่อเตรียมเช็คอิน 

14.30 น.  ออกเดินทางไปยงั เมืองออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SK4425  

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล จากน้ันท่านสามารถเดินเทา้ไปยงัท่ีพกัเพื่อ  check in เขา้โรงแรมท่ีพกัเก็บ

สมัภาระ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัที่   RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า  **ไม่รวมอาหารเย็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สิบ 07 กรกาคม 2566 : ออสโล 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

  Check Out แลว้เดินเทา้ไปสนามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

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

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่

คงที่ /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

อัตราค่าบริการ 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทางตอ่ท่าน 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

239,000.-           
180,000.-        
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การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 100,000 บาท/
ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 60 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั เสน้ทางออสโล-ลองเยียรเ์บียน-ออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์

ไลน์ (SK) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน บนเรือ M/V Plancius (พกัหอ้งละ 2 ท่าน แบบมีหน้าต่าง) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ท่ีออสโล วนัท่ี 28 มิ.ย. และ 06 ก.ค.(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าบริการน าเท่ียวทีมงานผูเ้ชี่ยวชาญบนเรือ 
✓ ค่าอุปกรณ ์รองเทา้บูท รองเทา้ยาง ระหวา่งอยูบ่นเรือ 
✓ ค่าบริการรถรบัส่งท่าเรอืไปโรงแรมท่ีพกัในออสโล 
✓ ค่ากิจกรรมตา่งๆ รวมถึงลงเรือไปยงัสถานท่ีตา่งๆตลอดท่ีอยูบ่นเรือ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท  
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั เสน้ทาง กรุงเทพ-ออสโล 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ 
 ค่าทิปคนขบัรถ พนักงานบนเรือไกดท์อ้งถ่ินตลอดการเดินทาง  10 ยูโร*8วนั  รวม  80 ยูโร 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-60 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1- 45 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หมายเหต ุ: 
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▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี

สิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื ่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


