
 

เส้นทางสุดมหัศจรรย์ที่ท่านต้องไปสัมผสัให้ได้สักคร้ังในชีวติ!! 
EXCLUSIVE  ICELAND - GREENLAND MIDNIGHTSUN 10 DAYS ( AY) 

เส้นทางพเิศษ 

ไอซ์แลนด์ – กรีนแลนด์ 
(พระอาทิตย์เท่ียงคืน) 

10 วนั 8 คืน / BY FINAIR (AY) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางสุดพิเศษ ท่ีนกัเดินทางอยากไปสมัผสัสกัครัง้ในชีวิต 
 

>> พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร ์ชมธารนํ้าแข็ง Russell Glacier ธารนํ้าแข็งหนา้ผาสูงกว่า 60 เมตร  

>> ชมธารนํ้าแข็ง EQIP SERMIA ธารนํ้าแข็งท่ีเก่าแก่อายหุลายหม่ืนปีท่ีใหญท่ี่สุดในโลก  

>> นาํทา่น นั่งเรือ ICEBERG BOAT TOUR ชมธารนํ้าแข็ง (ICEBERG) และชมปลาวาฬ   

>> ชมธารนํ้าแข็งบนจุดชมวิว SERMERMIUT  ชมความยิ่งใหญข่องธารนํ้าแข็งสุดอลงัการ 

>> ชม ICE SHEET POINT 660 ผืนนํ้าแข็งท่ีปกคลมุพ้ืนดินกวา้งใหญสุ่ดสายตา 

>> ชมเมือง LLULISSAT เมืองทอ่งเท่ียวสาํคญัโอบลอ้มดว้ยดว้ยธารนํ้าแข็ง 

>> ชมเมือง KANGERLUSSUAQ หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวสาํคญัของกรนีแลนด ์

>> สนุกสนานกบัการขบั SNOW MOBILE ตะลยุหิมะ 

>> สนุกสนานกบัการนัง่ DOG SLED ตะลยุหิมะ 

>> แช่บ่อนํ้าแร่  BLUE LAGOON  บ่อนํ้าแรช่ื่อดงัของโลก 

>> ชมนํ้าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  หน่ึงในนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์

>> ชมชายหาดสีดาํ VIK หน่ึงในชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

>> ชมเมือง  REYKJAVIK  เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซแ์ลนด ์

>> ชมเมืองและชอ้ปป้ิง COPENHAGEN 

 

พกัโรงแรมระดบั 3 - 4 ดาว  

 

เมนูพิเศษ  

อาหารพ้ืนเมือง / ไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป  

รวมค่ากิจกรรมพิเศษ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

2 – 11 กรกฎาคม 2563   

(รับจาํนวนจาํกดั 20 ท่านเท่าน้ัน) 
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รายละเอยีดการเดินทาง                          

วนัทีห่น่ึง (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ - เฮลซิงก ิ - เซลฟอสส์ 

05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) 

 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 142 

15.15 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาตเิฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

16.10 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวกิ (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 954 

17.00 น. ถึงสนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ อ่าวแห่งควนั 

เน่ืองจากควนัไอนํ้าท่ีพวยพุง่ข้ึนมาจากบ่อนํ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีตาํนานไวก้ิงโบราณท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการ

ปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซล

ฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั               ION LUXURY ADVENTURE HOTEL     หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัทีส่อง (2)  เซลฟอสส์ - นํา้ตกเซลจาลนัด์ฟอสส์ - นํา้ตกสโกกาฟอสส์  - วกิ - SNOW MOBILE 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านชม นํา้ตกเซลจาลนัด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาท)ี นํ้าตกท่ีมี

ช่ือเสียงและถูกขนานนามวา่เป็นนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์นํ้าตกแห่งน้ีแมจ้ะค่อนขา้งแคบแต่สูง 

โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหน่ึงของแม่นํ้าเซลยา่ลนัดซ่์า (Seljalandsá) โดยแม่นํ้าสายน้ีมีตน้กาํเนิด

อยูใ่ตธ้ารนํ้าแขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์(Eyjafjallajökull Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้ารนํ้าแขง็แห่งน้ีไดป้ะทุข้ึนและ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายสนามบินทัว่ยโุรปมาแลว้ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกลบักบัสายนํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีไหลลงมาสู่

พื้นราบ ใหท้่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

 
นาํท่านเดินทางสู่ นํา้ตกสโกกาฟอสส์ (Skogafoss) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลา 40 นาท)ี เป็นนํ้าตกซ่ึงไหลมาจาก

แม่นํ้าสโกกา้ (Skoga River) นํ้าตกแห่งน้ีคือแลนดม์าร์กท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด ์

นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นนํ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเขตภาคใตข้องประเทศแลว้ นํ้าตกแห่งน้ียงัเป็นนํ้าตกท่ี

สูงท่ีสุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นนํ้าตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศไอซ์แลนดอี์ก

ดว้ย สโกกาฟอสส์ตั้งอยูใ่นภูมิภาคซูทือร์ลนัต ์(Suourland) ของประเทศไอซ์แลนด ์ตวันํ้าตกนั้นตั้งอยูห่่างจาก

หมู่บา้นสโคการ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยตั้งอยูท่างทิศใตข้องธารนํ้าแขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์
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(Eyjafjallajokull glacier) ธารนํ้าแขง็ขนาดเล็กท่ีปกคลุมภูเขาไฟสูง 1,666 เมตร ซ่ึงเคยปะทุค่อนขา้งบ่อย และได้

ปะทุข้ึนอีกคร้ังในปี ค.ศ. 2010 ประทบัใจกบัความสวยงามของนํ้าตกท่ีเป็น ธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, 

โตรกผา และหุบเหวแลว้  อิสระใหท้่านเก็บภาพของนํ้าตกตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง วกิ (VIK) (หมู่บา้นทางตอนใตข้องประเทศ มีชายหาดสวยสีดาํ ซ่ึงเคยไดรั้บการ

โหวตวา่เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกปี 1991 นาํท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  

(ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลา 30 นาท)ี ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีท่ี

พบไดโ้ดยทัว่ไป เกิดจากการเยน็ตวัของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพื้นผวิโลก 

 
นาํท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารนํ้าแขง็และนาํท่านเปิดประสบการณ์ดว้ยการ  

ขบัรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็ ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็อ่ิมตลอด 

1 ชัว่โมง ( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกนัความ หนาว,หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับข่ี 

SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับข่ี)  
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คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั              KRIA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม (3)  วกิ – บ่อนํา้แร่บลูลากูน – กรุงเรคยาวคิ – ชมเมือง 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํา้แร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) (ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 

30 นาท)ี  บ่อนํ้าพุร้อนท่ีเกิดท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ตั้งอยูใ่นเขตลาวาทางตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศอุณหภูมิ

เฉล่ียของนํ้าท่ี 40 องศาเซลเซียส โดยนํ้าในบ่อนํ้าแร่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษา

โรคท่ีเก่ียวกบั โรคผวิหนงั  อิสระใหทุ้กท่านผอ่นคลายและพกัผอ่นตามอธัยาศยั   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นไดเ้วลาเดินทางสู่กรุงเรคยาวคิ จากนั้นนาํท่านชมเมืองเรคยาวคิ นาํท่านถ่ายรูปกบั  Solfar หรือช่ือ

ภาษาองักฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือท่ีตั้งอยูใ่นกรุง Reykyavik สร้างข้ึนโดยช่าง

สลกัช่ือ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมกัจะเขา้ใจผดิวา่มนัคือสัญลกัษณ์เรือไวก้ิง แต่จริงๆแลว้ The 

Sun Voyager มีความหมายโดยนยัเดิมวา่ “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตยด์ว้ย เป็นอีกหน่ึง

งานประติมากรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรท่ีจะพลาดถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก นาํท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา 

(Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด ์เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมืองท่ีเม่ือข้ึน

ไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ โบสถน้ี์มีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็น ศาสนสถาน 

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรม

แนวอิมพราสชัน่นิสท ์รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.

1986 แลว้นาํท่านไปชมสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ชาติอนั
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น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้าํ 2 ประเทศมหาอาํนาจผูย้ิง่ใหญ่ในการยติุสงครามเยน็ ชมรัฐสภา

ของชาวไอซ์แลนด,์ ศาลาเทศบาลเมือง  

 
นาํท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวค้อยตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง โดย

สถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบอาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงันํ้ามองเห็นไดใ้น

ระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนนํ้า  

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั              GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัทีส่ี่ (4)  เรคยาวคิ – สนามบิน - อลิลูลแิซท - Iceberg Boat Tour 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ 

กลางวนั  เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย คืนเงินท่านละ 30 ยูโร 

13.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอลิลูลิแซท โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที ่GL717 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินอลิลูลิแซท นําท่านตรวจรับสัมภาระ 

เมืองอลิลูลแิซท (Ilulissat) ตั้งอยูบ่นเกาะกรีนแลนด ์(Greenland) เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีขนาดใหญ่

มากกวา่พื้นท่ีของรัฐเทก็ซสัถึงสามเท่า ตั้งอยูท่างภาคเหนือมหาสมุทรอาร์กติก ดินแดนของชาวอินุอิต หรือชน

เผา่เอสกีโม นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ ล่องเรือชมธารนํา้แข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

ต่ืนตากบัความอลงัการของกอ้นนํ้าแขง็ยกัษ ์(Iceberg) ซ่ึงเรียงรายอยู ่ตลอดเส้นทาง หากเป็นวนัท่ีแสงแดดส่อง
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ประกายจะเห็นเฉดสีฟ้านํ้าเงินของกอ้นนํ้าแขง็ไล่ระดบักนัอยา่งชดัเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพเิศษคร้ังหน่ึง

ในชีวติท่ียากลืมเลือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลงัค่อม (Humpback whales) อีกแห่งของกรีนแลนด ์ 

 
นาํท่านเท่ียวชมเมืองอิลลูลิแซท เมืองหลกัในดิสโก ้เบย ์(DISKO BAY) ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของกรีนแลนด ์

นาํท่านสมัผสัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกรีนแลนด ์เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซ่ึงตั้งข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, 

ท่าเรือประมง โบสถแ์ละบา้นเรือน พร้อมเก็บภาพบา้นหลากสีสัน และสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์  

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั               ICEFIORD HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  (พกั 2 คืน)  

วนัทีห้่า   (5)  อลิลูลแิซท - EQIP SERMIA -  EQI BOAT TOUR – อลิลูลแิซท  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

08.00 น. จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ EQIP SERMIA เป็นธารนํ้าแขง็ขนาดใหญ่รองลงมาจาก Sermeq Kujalleq ใน 

Icefjord และมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรีนแลนด ์ตั้งอยูห่่างออกไประยะทาง 80 กิโลเมตร สุดเขตทางเหนือจากตวั

เมืองอิลลูลิแซท ธารนํ้าแขง็อิควมีิขนาดกวา้ง 5 กิโลเมตร และมีกาํแพงนํ้าแขง็ขนาดใหญ่ 200 เมตร 

 ชมธารนํา้แข็งอคิวปิ เซอร์เมีย (Eqip Sermia) รู้จกักนัในช่ือ “EGI”โดยเรือ ALBATROS EXPEDITIONS 

กล่าวไดว้า่เป็นธารนํ้าแขง็เก่าแก่อายหุลายหม่ืนปีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเพียงแห่งเดียว ท่ีมนุษยส์ามารถ เขา้ไปชมได้

อยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด ไดรั้บการจดัเป็นมรดกโลกเม่ือปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ซ่ึง

กอ้นนํ้าแขง็จาํนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือไดว้า่เป็นท่ีสุดของ

ธารนํ้าแขง็ทางฝ่ังตะวนัตกของกรีนแลนด ์เป็นปากทางสู่ทะเลของธารนํ้าแขง็ Sermeq Kujalleq ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
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ธารนํ้าแขง็ท่ีไหลเร็วท่ีสุดในโลก 19 เมตรต่อวนั และนอกจากนั้น ธารนํ้าแขง็แห่งน้ียงัมีการเคล่ือนตวัมากท่ีสุด

ในโลกอีกดว้ย ธารนํ้าแขง็แห่งน้ีทาํใหน้ํ้าแขง็เกิดการแตกตวัถึง 35 ลูกบาศกกิ์โลเมตรต่อปี หรือ 10% ของ

นํ้าแขง็ในกรีนแลนดท์ั้งหมด และมากกวา่ธารนํ้าแขง็อ่ืนๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตวัของนํ้าแขง็ 

เปรียบเสมือนเสียงระเบิดดงักึกกอ้ง เคล่ือนตวัเบียดเสียด กลายเป็นกอ้นนํ้าแขง็นอ้ยใหญ่ลอยล่อง อยูก่ลางทะเล 

เช่ือกนัวา่กอ้นนํ้าแขง็มหึมา ท่ีเรือไททานิกชนจนอปัปางก็มีแหล่งกาํเนิดมาจากท่ีน่ี ในช่วงล่องเรือกลบัสู่ฝ่ัง ท่าน

จะไดฟั้งเสียงการแตกตวัของนํ้าแขง็ และเพลิดเพลินกบัการนัง่ชม กอ้นนํ้าแขง็ไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดย

ปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศยัอยูถึ่ง 15 สายพนัธ์ุ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจไดพ้บกบั Minke whaleFin whale 

และ Humpback whale มาอวดโฉมรอตอ้นรับนกัท่องเท่ียวก็เป็นไดใ้นช่วงเยน็ก่อนพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ท่าน

จะไดช้มแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือและไอซ์เบิร์กอนัเป็นภาพท่ีสวยงามท่ีท่านสามารถชมไดเ้ฉพาะท่ีน่ีท่ี

เดียวเท่านั้น จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 

นาํท่านเดินชมความสวยงามของธารนํ้าแขง็ (Icefjord) ท่ีสวยงามอลงัการจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่ง 

มรดกโลก บริเวณน้ีคือเซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายกุวา่ 4,000 ปีซ่ึงนกัโบราณคดีเช่ือวา่ 

เป็นถ่ินฐานของมนุษยย์คุหินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด์และการเขา้ชมความสวยงามของไอซ์ฟยอร์ 

ตอ้งเดินเขา้ไปบนทางไมท่ี้ปูเป็นทางใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่งนํ้ าแขง็ ท่านสามารถเดิน

ข้ึนไปบนเชิงเขาซ่ึงมีจุดชมววิท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งนํ้าแขง็มรดกโลกของกรีนแลนดไ์ดจ้ากมุมสูง 

อิสระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความสวยงามตามอธัยาศยั  
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นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอลิลูลแิซท นาํท่านเดินเล่นชมเมืองและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวกรีนแลนดท่ี์

อาศยัอยูบ่นเกาะใหญ่อนัดบัสองของโลกแห่งน้ี ชมโบสถ์ ZION ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 18 ถือเป็น

ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรีนแลนด ์

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั               ICEFIORD HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า   

วนัทีห่ก (6 )  อลิลูลแิซท – DOG SLED - แคงเกอร์ลสุซวก – น่ังเฮลคิอปเตอร์ Russell Glacier 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านสัมผสัประสบการณ์น่ังเล่ือนสุนัข (DOG SLED)  เป็นการนัง่เล่ือนหิมะท่ีมีเหล่าสุนขัเป็นตวัลากและ

เป็น ส่ิงท่ีขบัเล่ือนบนพื้นนํ้าแขง็ไดดี้ สุนขัสามารถทนความเยน็ในการเดินทางไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถรับรู้ได้

วา่แผน่นํ้าแขง็จุดไหนบางเกินไปจนไม่สามารถขา้มผา่นไปได ้และยงัเป็นเอกลกัษณ์ของกรีนแลนด ์ระหวา่งการ

เดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติและอากาศ และยงัมีโอกาศไดเ้ห็น กวางเรนเดียร์ หมี

ขั้วโลกและอินทรีขาวอีกดว้ย  **หมายเหตุ การน่ังล่ือน สามารถทาํได้ช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี 

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ**   

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 

  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินอลิลูลแิซท 

13.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เทีย่วบินที ่GL513 

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสซวก นําท่านตรวจรับสัมภาระ 
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พเิศษ!!! นําท่านขึน้เฮลคิอปเตอร์มุ่งหน้าสู่ธารนํา้แข็งรัสเซล (Russell Glacier) (ใช้เวลาประมาณ 2 – 2.30 ช่ัวโมง) ธาร

นํ้าแขง็ท่ีมีผานํ้าแขง็ขนาดใหญ่สูงกวา่ 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกไดว้า่เป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติช้ิน

เอกแห่งกรีนแลนด ์เน่ืองจากลกัษณะของกอ้นนํ้าแขง็ มีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างออกไป ตามการกดัเซาะของลมและ

ฝน สามารถจินตนาการไดห้ลายรูปแบบ ทั้งน้ีระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มภูมิประเทศแบบทุ่งหญา้ทุนดร้า 

(Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ของเหล่าววัป่า ท่านจะไดพ้บกบัสัตวป์ระจาํถ่ิน อาทิเช่น กวางเรน

เดียร์ (Reindeer) ววัมสักอ์อ็กซ์ (Musk Ox) สุนขัจ้ิงจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพนัธ์ุต่างๆ 

เป็นตน้อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพ ฝงูววัป่าและทุ่งหญา้สลบัภูเขาและธารนํ้าแขง็ 

นบัเป็นภูมิประเทศท่ีน่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด ์สาํหรับกรีนแลนดไ์ดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีสามารถ

มองเห็นแสงเหนือไดจ้ากทุกทิศทุกแห่ง แต่จุดท่ีจะชมแสงเหนือไดดี้ท่ีสุดและมีโอกาสท่ีจะเห็นไดม้ากท่ีสุดตอ้ง

มาท่ีแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) อนัเป็นตาํแหน่งท่ีแถบแสงเหนือทอดตวัพาดผา่นพอดี อิสระใหท้่านได้

เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
คํ่า                        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั                KANGERLUSSUAQ HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า   

วนัทีเ่จ็ด (7 )  แคงเกอร์ลสุซวก - น่ังรถ4WD เพ่ือชมความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
นาํท่านสัมผสัประสบการณ์น่ังรถ4WD เพ่ือชมความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผนืนํ้าแขง็ท่ีปกคลุมพื้น

โลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต ้สัมผสักบัแผน่นํ้าแขง็ท่ีปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก อิสระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผนืนํ้าแขง็ท่ีปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต ้

(ระยะเวลาในการทาํทวัร์ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํเดินทางกลบัสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เมืองศูนยก์ลางการบินทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 

โอบลอ้มดว้ยแผน่นํ้าแขง็กรีนแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ท่ียิง่ใหญ่ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั              KANGERLUSSUAQ HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  (พกั 2 คืน) 

วนัทีแ่ปด (8)  แคงเกอร์ลสุซวก - โคเปนเฮเก้น 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสซวก 

13.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เทีย่วบินที ่GL782 

21.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น นําท่านตรวจรับสัมภาระ 

ทีพ่กั              CLARION AIRPORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัเก้า (9)  โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - เฮลซิงก ิ- สนามบิน  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านชม เดอะลติเติล้ เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปป้ันเงื อกนอ้ยสร้างดว้ยสาํริดนัง่อยูบ่นกอ้นหิน 

มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเกน้ เป็นจุดท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหน่ึงของเมือง สร้างข้ึนโดย

ศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผูว้า่จา้งไดรั้บอิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปป้ันแลว้เสร็จถูก

นาํไปแสดงในปีค.ศ. 1913 จากนั้นไปชม นํา้พเุกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผูเ้สียสละกบั

บุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึ์น มาเท่ียวชมเมืองผา่นชมรัฐสภา, ซิต้ีฮอลล,์ นิวเฮา้ส์ เขตยา่นท่าเรือท่ีมีอาคาร

บา้นเรือนตั้ง แต่ยคุคริสต ์ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   

นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น 

13.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 954 

15.50 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาตเิฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 141 

EXCLUSIVE ICELAND – GREENLAND 10 DAYS (AY)                                                                             11 | P a g e  

 



 

วนัที่สิบ (10)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ  

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

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

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 

การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ

เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน

ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

2 – 11 กรกฎาคม 2563 265,900 265,900 260,900 255,900 45,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

7. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

8. ค่าวซ่ีาท่องเทีย่วยุโรปแบบ Etats Schengen 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋า 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

EXCLUSIVE ICELAND – GREENLAND 10 DAYS (AY)                                                                             13 | P a g e  

 



c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้
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   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินฟินแอร์ (AY) อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

(สําหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้ง

ชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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