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โปรแกรมชวงหยุดปใหมเคาทดาวน2020บนเกาะไอซแลนด-ลาแสงเหนือ
 นําคณะสนุกสนานกับการขี่สโนโมบิล ตัดทุงน้ําแข็ง เมียดาลโจกุล UNSEEN
 นําคณะเที่ยวชมภูเขาหมวกแมมด คีรกจูเฟล (Kirkjufell) UNSEEN

 นําคณะเที่ยวชม อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร มรดกโลก UNESCO UNSEEN
 นําคณะเที่ยวชม น้ําตกกูลฟอสส น้ําตกที่สวยงามที่สุดในไอซแลนด UNSEEN
 นําคณะพัก ในหมูบานวิก ที่เคยถูกจัดวามี ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก UNSEEN
 นําคณะเที่ยวชม อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล ที่มีความแปลกตาของแนวลาวา
 นําคณะชม ธารน้ําแข็งโจกุลซาลอน ที่ใหญที่สุดในไอซแลนด UNSEEN
 นําคณะเที่ยวชม หาดทรายดํา ที่ถายทําภาพยนตร JAMES BONDและBATMAN
 นําคณะเที่ยวชม น้ําตกสโคการฟอสล และน้ําตกเซลจาลันตฟอสส UNSEEN
 นําทานอาบน้ําแร BLUELAGOON และนั่งรถออกลาแสงเหนือ UNSEEN
 บริการอาหารพื้นเมืองไอซแลนด มื้อพิเศษ กุงลอบเตอร/อาหารไทยครบ

หัวหนาทัวรชํานาญเสนทาง100% คณะนี้นําทัวรโดย ไกดแขก ธนัชพงศ เดินทาง100%
บิน4ขาตอเครื่องสบาย โดยการบินไทย+สแกนดิเนเวีย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG+SK

ชวงเทศกาลปใหม 28ธ.ค.-05ม.ค.
คณะนี้ เคาทดาวน ณ ประเทศไอซแลนด
***ปใหมราคา 149,000 บาท/ทาน***
***โรงแรม และตั๋วภายในปใหม แนนมากๆครับ ควรจองลวงหนา ทานจะไมผิดหวัง***
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วันเสาร(28ธ.ค.2562)
21.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ CHECK-IN

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D

วันทีอ่ าทิตย(29ธ.ค.2562) ออสโล(นอรเวย)-บินภายใน-กรุงเรคยาวิก(ไอซแลนด)
ภูเขาคีจเู ฟลส-เบอรกาเนส
00.20 น.
06.50 น.
09.20 น.
11.15 น.

เที่ยง
บ่าย

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งออสโล...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg954
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์ (ต่อเครื่ อง) ***เวลาที่เรคยาวิกช้ากว่าออสโล 2 ชัว่ โมง***
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเรคยาวิก ไอซ์แลนด์...โดยการบิน scan dinavain airlines เที่ยวบินที่ sk4787(บินภายใน)
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)

หรื อ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ และเป็ นเมือง
หลวงที่ ต้ งั อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนื อมากที่ สุด ผูอ้ พยพชาวนอร์ ดิกคนแรกที่ มาตั้งรกรากที่ เรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คือ
Ingolfur Arnarson เมื่อเรคยาวิกมี บทบาทของการเป็ นเมื องศูนย์กลางทางการค้าและธุ รกิ จการประมงอย่างโดดเด่ น
ต่อมาจึงได้รับการก่อตั้งให้เป็ นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786 เรคยาวิกกล่าวได้ว่าเป็ นเมืองหลวงซึ่ งตั้งอยู่ใกล้กบั ขั้วโลก
เหนื อมากที่สุด มีความสวยงามและมีเสน่ ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆ ในแถบสแกนดิ เนเวีย เป็ นเมืองที่เพียบพร้อมด้วย
ความบริ สุ ท ธิ์ ทางธรรมชาติ อาคารบ้า นเรื อ นสี ลู ก กวาดรู ป ทรงน่ า รั ก และสถาปั ต ยกรรมทรงคุ ณ ค่ า ที่ ถ ัก ทอ
ประวัติศาสตร์เรื่ องบอกเล่าความเป็ นมาของประเทศ “ดินแดนนํ้าแข็ง” เล็กๆ แห่ งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ คีร์กจูเฟล 2ช.ม.30นาที
นําท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นําคณะชมภูเขา คีรกจูเฟล (Kirkjufell) เรี ยกเป็ น
ภาษาอังกฤษคือ Church Mountain หรื อ “ภูเขาโบสถ์”
ว่ า กัน ว่ า มี ที่ ม าจากรู ป ร่ า งของภู เขาซึ่ งคล้ายคลึ ง กับ
โบสถ์ บ้างก็ว่าคล้ายหมวกของแม่มด หากมองใกล้ๆ
จะเห็ นว่าตัวภู เขาจะมี ลกั ษณะเป็ นชั้น ๆ ต่างสี กัน ชั้น
ล่างสุ ดจะเป็ นฟอสซิ ล ซึ่ งเชื่อกันว่าเกิดตั้งแต่ยคุ นํ้าแข็ง
เป็ นล้า นปี มาแล้ว ส่ ว นชั้น บนซึ่ งเป็ นหิ น ลาวา เกิ ด
ในช่วงที่ยคุ นํ้าแข็งเริ่ มอุ่นขึ้นและมีอายุหินน้อยกว่าชั้น
ล่าง ภูเขาแห่ งนี้ เป็ นภูเขาสู ง 463 เมตร ตั้งอยู่เพียงหนึ่ งเดี ยว เป็ นหนึ่ งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรู ปมากที่สุดของไอซ์แลนด์
พรอมชมน้ําตก Kirkjufellsfoss นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของนํ้าตกที่มีฉากหลังเป็ นภูเขา
คีร์กจูเฟล เป็ นสถานที่ทมี่ ีความงดงามตลอดทัง้ ปี ไม่ ว่าจะเดินทางมาเทีย่ วในช่ วงใด โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะมองเห็น
ภูเขาหมวกแม่ มด แห่ งนี้ปกคลุมไปด้ วยหิมะเป็ นสีขาวโพลน
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ถ่ายภาพกับโบสถ์ Grundarfjörður โบสถ์แห่ งนี้ ใช้เวลาสร้าง 5 ปี สถาปนิ กที่ออกแบบคือ HalldórHalldórsson ผูซ้ ่ ึ งได้
ออกแบบโบสถ์ Dalvik รวมถึงโบสถ์อื่นๆ อีกหลายแห่ ง ไฟติดผนังถูก
ออกแบบให้คล้ายกับประภาคารบนบกหรื อไฟบนเรื อ นอกจากนี้ที่นี่ยงั
เป็ นสถานที่ เก็บ รั ก ษา Guðbrand’s Bible (The Gudbrand Bible) พระ
คัมภี ร์ที่เก่ าแก่ที่สุดในไอซ์แลนด์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไอซ์แลนด์โดย
ชาวไอซ์แลนด์ พระคัมภี ร์น้ ี มี บ ทบาทสําคัญ ในการทํานุ รักษาภาษา
ไอซ์แลนด์ เนื่ องจากเนื้ อหาการอ่านทางศาสนาส่ วนใหญ่ก่อนหน้านี้
ถูกจารึ กด้วยภาษาเดนมาร์ ก ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ชาวนอร์ เวย์สูญเสี ยภาษาเดิม เนื่ องจากขาดคําที่พิมพ์ออกมาใน
ภาษาของตนเองในช่วงศตวรรษที่ 16 นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบอร์กาเนส (Borgarnes)
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางกลับสู่ ที่พกั อิสระกับการพักผ่อน
พักที่ : Iceland air hotelโรงแรมดีทสี่ ุ ดในเมือง...พร้ อมรอชมปรากฎการณ์ แสงเหนือยามคํา่ คืน
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองเบอรกาเนส เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในเมืองเบอรกาเนสเต็ม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน

วันจันทร(30ธ.ค.2562) อุทยานแหงชาติธงิ เวลลีร UNESCO-ซีเครทลากูน-หมูบา นวิก
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร (Thingvellir National Park) เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรก
ของประเทศไอซ์ แลนด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างรอยแยกของหุ บเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่ งเป็ นทะเลสาบทางธรรมชาติที่

ใหญ่ ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุ ทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภู เขาไฟเฮนกิ ลล์ (Hengill) อุทยาน
แห่ งชาติ ธิงเลลี ร์จึงนับ เป็ นจุด กําเนิ ด ทางประวัติศาสตร์ และทางธรณี วิทยาที่ น่ าสนใจของโลก สถานที่ แห่ งนี้ ยังมี
ความสําคัญในฐานะที่เคยเป็ นสภาแห่ งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่ องมา
จนถึงปี ค.ศ. 1789 เป็ นพื้นที่ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแห่ งหนึ่งของประเทศ โดยองคการยูเนสโก
UNESCO ได ขึ้ น ทะเบี ย นให อุ ท ยานแห ง ชาติ ธิ ง เลลี ร เ ป น มรดกโลกในป ค.ศ.2004
นอกจากนี้ อุทยานแห่ งนี้ ยังเป็ นจุดที่เป็ นรอยเลื่อนของเปลือกโลก โดยร่ องแผ่ นดินนั้ นแยกเป็ นทางยาวหลายหมื่น
กิโลเมตร และยังเป็ นรอยต่ อระหว่ างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริ กาเหนือ ร่ องแยกแผ่ นดินเกิดจากแผ่ นดินไหวเมื่อปี ค.ศ.
1784 โดยมีความลึกถึง 14 เมตร และทุกๆ ปี รอยแตกนี้กจ็ ะขยายออกไปอีกถึงปี ละ 1 เซนติเมตร
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นํ า ท า นเดิ น ทางสู น้ํ า ตกกู ล ฟอสส GULLFOSS น้ํ า ตกที่ ได รั บ การกล า วขานว า เป น น้ํ า ตกที่
สวยงามที่สุดในไอซแลนด และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่านํ้าตกไนแองการ่ าอีกด้วย ถือว่าเป็ นนํ้าตกมีชื่อ

เที่ยง
บาย

แห่ งหนึ่ งในจํานวนสถานที่ ท่องเที่ยวๆ หลายแห่ งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็ นหนึ่ งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้ อยูใ่ น
“วงกลมทองคํา” (Golden Circle) ที่เมื่อผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ งไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ ยว ชื่ อนํ้าตกแห่ ง Gullfoss มี
ความหมายว่า นํ้าตกทองคํา เนื่ องจากเมื่อละอองนํ้าปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็ นสี ทองอร่ าม
และปรากฏเป็ นรุ ้งกินนํ้าให้พบเห็นแก่ผมู ้ าท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็ นภาพที่อลังการสวยงามสมคําเล่าลือ
นําทานชมน้ําพุรอนเกยซีร (GEYSIR) นํ้าพุร้อนที่ต้ งั อยูท่ างทิศ
ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องไอซ์ แ ลนด์ มี ค วามร้ อ นประมาณ 400 องศา
เซลเซี ยส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตนํ้าพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200
ฟุ ต ที เดี ย ว แต่ น่ าเสี ย ดายที่ ในปั จ จุ บ ัน ไม่ เป็ นเช่ น นั้น อี ก แล้ว แต่ ก็ ย งั
สามารถพุง่ ได้มากสุ ดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็ นหนึ่ ง
ในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่ งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร.
นําทานเดินทางสู ซีเครทลากูน SECRET LAGOON ซึ่งตั้งอยูใ่ กล้กบั หมู่บา้ นฟลูดิร์ (Flúðir) เป็ นบ่อนํ้าพุร้อน
ทางธรรมชาติที่เก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในไอซ์แลนด์ โดยมีประวัติความเป็ นมานับย้อนไปได้ถึงปี 1891 ซี เครทลากูน
ถูกละทิ้งมาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรับปรุ งใหม่และเปิ ดใช้งานอีกครั้งในปี 2014 อุณหภูมิของสระนํ้าแห่ งนี้จะเฉลี่ยอยูท่ ี่
38-40°C ตลอดทั้งปี เช่ น เดี ยวกับบ่อนํ้าร้ อนขนาดใหญ่ ทวั่ ไป และที่ สําคัญ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวงกลมทองคํา (Golden
Circle) มากนัก ทําให้ซีเครทลากูน เหมาะสําหรั บแวะมาแช่ น้ ํา
ร้อนก่อนหรื อหลังจากเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ บนเส้นทางวงกลม
ทองคําอันโด่งดัง นอกจากจะเป็ นสถานที่สาํ หรับแช่น้ าํ ร้อนแล้ว
ทิวทัศน์รอบซี เครทลากูนก็มีความสวยงามคุม้ ค่าแก่การมาเยี่ยม
เยือนเช่นกัน อิสระให้ท่านแช่ตวั ผ่อนคลายที่บ่อนํ้าพุร้อนซีเครทลากูนตามอัธยาศัย
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นําท านเดิ น ทางสู ที่ พั ก ในหมู บ านวิ ก (VIK) หมู่บา้ น
เล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับ
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อป 1991 เป็ นหมู่บา้ น
ที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่
สุ ดแต่กเ็ ป็ นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็ นอย่างยิง่
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : hotel KRIa++โรงแรมสวยมาก ทามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ลาน
(พักหมูบานวิก2คืน...ไมตองยายกระเปา) พร้ อมรอชมปรากฎการณ์ แสงเหนือยามคํา่ คืน

วันอังคาร(31ธ.ค.2562) อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ําแข็งโจกุลซาลอน-หาดทรายดํา
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําทานออกเดินทางสูเขต อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) ผ่าน

ชมทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหิ นลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่
เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เดินทางถึง เขตอุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกับธารนํ้าแข็งพันปี วัทนาโจกุล
โดยจุดหมายอยู่ที่ ทะเลสาบธารน้ําแข็ งที่ ใหญ ที่สุดในประเทศไอซ แลนด ชื่ อวา ทะเลสาบธาร
น้ําแข็งโจกุลซาลอน โจกุลซาร์ ลอน (Jokulsarlon) เป็ นทะเลสาบ
ธารนํ้ า แข็ ง อายุ ก ว่ า 1,000 ปี ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในไอซ์ แ ลนด์ และใหญ่ เป็ น
อันดับ 3 ของโลก รองจากอาร์ กติกและกรี นแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า
8,300 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบธารนํ้าแข็งที่เปิ ดสู่ ทะเลแห่ งนี้ เกิดจาก
การละลายของธารนํ้าแข็งเบรดาเม็คดาโยคู่ล (Breidamerkurjokull) ใน
เขตอุทยานแห่ งชาติ Vatnajokull ตั้งแต่ปี คศ.1934 โดยธารนํ้าแข็งได้
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ละลายมากขึ้นและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ตรงข้ามกับธารนํ้าแข็งที่ค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่ อยๆ เมื่อมาเที่ยวที่โจกุลซาร์
ลอนนักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนนํ้าแข็งสี ฟ้าครามขนาดมหึ มาจํานวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขา
นํ้าแข็งด้านบน และลอยล่องอยูเ่ ต็มทะเลสาบธารนํ้าแข็งขนาดแปดพันกว่าตารางกิโลเมตรแห่ งนี้ ซึ่ งมีขนาดเท่ากับธาร
นํ้าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน โจกุลซาร์ลอน คือสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นธารนํ้าแข็งอันอลังการ
แห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวจะได้นงั่ เรื อล่องไป
ตามแนวภูเขานํ้าแข็ง นอกจากนี้ โจกุลซาร์ ลอนยังเคยเป็ นสถานที่ถ่าย
ทํ า ภาพยนตร์ เรื่ อ ง James Bond 007 ตอน A View to Kill และ Die
Another Day, Tomb Raider, Batman Begins, Beowulf & Grendel
อีกด้ วย …นําท่ านล่ องเรื อชมความสวยงามของธารนํ้าแข็ง1,000ปี ที่
ใหญ่ ที่สุดในประเทศไอซ์ แลนด์ (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการล่ องเรื อเฉพาะ
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคมเท่ านั้น ถ้าช่ วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค.ของดการล่ องเรื อ เนื่องจากสภาพอากาศ เพือ่ ความปลอดภัย
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งนํ้าแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขานํ้าแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ ทะเล ท่าน
อาจได้พ บกับ นกทะเลสี ด ําที่ ริ ม ฝั่ ง ทะเลตอนปลายที่ เชื่ อ มระหว่ า งทะเลกับ โจกุ ล ซาลอน ที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า
Skúas และสี ขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรี ยกว่า big seagull หรื อหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิ งโตทะเลที่ดาํ ผุด
ดําว่าย หรื อหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่น้ ี ยงั เคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตร์ ชื่อดัง JAMES BONDและBATMAN อีกด้วย นําท่านเดิ นทางกลับสู่ หมู่บา้ นวิก
เพื่อนําท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดํา อันมีเทือกเขา
ที่เกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ เป็ นหิ นอัคนี ที่พบได้
โดยทัว่ ไป ที่ เกิ ดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื้นผิวโลก อิ สระให้
ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั
พักที่ : hotel KRIa++โรงแรมสวยมาก ทามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ลาน
(พักหมูบานวิก2คืน...ไมตองยายกระเปา) พร้ อมรอชมปรากฎการณ์ แสงเหนือยามคํา่ คืน

*****COUNT DOWN2019 เคาทดาวนบนเกาะไอซแลนด เลิศสุดๆ*****
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วันพุธ(01ม.ค.2563) หมูบา นวิก–ธารน้าํ แข็งเมียรดาลโจกุล–ขับขีร่ ถสโนวโมบิล
น้าํ ตกสโคการฟอสล–น้าํ ตกเซลจาลันตฟอสส–เรคยาวิก-นัง่ รถลาแสงเหนือ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําทานเดินทางสู เมียรดาลสโจกูล Myrdalsjokull นําท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารนํ้าแข็ง
ด้วยการ”ขั บ ขี่ ร ถสโนว โมบิ ล SNOW MOBILE ”
ตะลุยไปในทุ่ งนํ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดิ น แดนที่ อยู่สู ง
ที่ สุ ด ของโลก มี ค วามกว้า งใหญ่ เป็ นอัน ดับ 4 ที่ มี พ้ื น ที่ ก ว่ า 596
ตารางกิ โลเมตร ตะลุ ยไปในทุ่ งนํ้าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่ มตลอด 1

ชัว่ โมง( คันละ 2 ท่ าน พร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ท)
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
แวะถายภาพกับน้ําตกสโคการฟอสล (SKOGAFOSS) อีกหนึ่ งนํ้าตกที่มีความสวยงามมากมีความสู งถึง 62
เมตร เป็ นนํ้ าตกที่สู งที่ สุ ด ทางภาคใต้ ข องไอซ์ แลนด์ และใหญ่ เป็ น
อันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของนํ้าตกนี้ ทําให้ตอ้ งยืนห่ าง
พอสมควร เพื่อจะได้เห็นนํ้าตกได้ท้ งั หมด และความที่เปลือกโลกส่ วน
นี้มีอายุนอ้ ย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน
แวะถายภาพกับน้ําตกเซลจาลันตฟ อสส (Seljalandsfoss
Falls) เป็ นหนึ่งในนํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศไอซ์ แลนด์ โดย
นํ้าตกมีความสู งประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
สายนํ้าขนาดใหญ่ที่ไหลหลัง่ ลงสู่ พ้ืนราบตัดกับสี เขียวของมอสที่ปก
คลุมโขดหิ นทั้งสองฝั่ ง จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางกลับสู่ กรุ งเรคยาวิค (REYKJAVIK)เมื องหลวงของประเทศ
ไอซ์ แ ลนด์ (Iceland) หรื อ ชื่ อ ทางการคื อ สาธารณรั ฐ ไอซ์ แ ลนด์
(Republic of Iceland) ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ และเป็ น
เมืองหลวงที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ขั้วโลกเหนือมากที่สุด
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : Hilton reykjavik nordika hotel++
(พัก2คืนสบายๆไมตองยายกระเปา) พร้ อมรอชมปรากฎการณ์ แสงเหนือยามคํา่ คืน
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ค่ํา

***นําทานออกปฎิบัติการ...ลาแสงเหนือ ยามค่ําคืนโดยรถลาแสงเหรือ(มีฮีทเทอร)
เพื่อนําทานไปในจุดที่คาดการวาจะเกิดแสงเหนือชัดที่สุด แสงเหนื่อเปนปรากฎการณ
มีใหเห็นทั่วไปในชวงฤดูหนาวตั้งแตเดือน ตุลาคม-เมษายน ของทุกป***

วันพฤหัสบดี(02ม.ค.2563) เรคยาวิก-ชมเมือง-โบสถฮลั ลกรีมสคิรค ยา-HOFDI HOUSE
เพอรแลน-บลูลากูน BLUE LAGOON-เรคยาวิก
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะชม โบสถฮอลลกริมสเคิรกยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์คริ สต์นิกายลูเธอรัน (Lutheran) แลนด์มาร์ ก
สําคัญ ของเมื องเรคยาวิก ว่ากัน ว่าเราสามารถมองเห็ นโบสถ์
แห่ งนี้ ได้จากเกือบทุกที่ในเมือง โบสถ์มีความสู ง 74.5 เมตร ซึ่ ง
สู งเป็ นอัน ดับ 4 ในประเทศไอซ์ แ ลนด์รองจากสถานี วิท ยุ 2
แห่ งและอาคารสเมาราท็อก (Smáratorg tower) ตึกสู งที่สุดใน
ประเทศไอซ์ แลนด์ ซึ่ งสู ง 77.6 เมตร โบสถ์แห่ งนี้ ตั้งชื่ อตาม
พระในศาสนาคริ สต์ที่ชื่อฮาลล์กริ มูร์ (Hallgrímur Pétursson) ที่
เป็ นทั้งนักกวี และนักประพันธ์ ผลงานที่มีชื่อและเป็ นที่รู้จกั กัน
อย่างดี ของชาวไอซ์แลนด์ คือ Passion Hymns ที่ถูกนําดัดแปลงเป็ นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาว
ไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริ มูร์มีอายุอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1614 – 1674 โบสถ์แห่ งนี้ มี ชื่อเรี ยกเป็ นทางการว่า Hallgrímskirkja มี
ความหมายว่า “โบสถ์ของฮาลล์กริ มูร์” โบสถ์ Hallgrímskirkja เป็ นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิสท์
(Impressionist) สถาปนิ กผูอ้ อกแบบคือนายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่ งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวม
ระยะเ วลาการก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 บริ เวณด้านหน้าของ
โบสถ์ยงั มีอนุสาวรี ยข์ องเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson)ยืนตระหง่านอยูเ่ บื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่า
วาเลฟร์ เป็ นชาวนอสร์ ชาติยโุ รปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริ กาเหนือซึ่งรวมถึงกรี นแลนด์ดว้ ย โดยอนุสาวรี ย ์

นี้สหรัฐอเมริ กามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

เที่ยง
บาย
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นําท่านไปชมสถานที่สาํ คัญอีกแห่ งหนึ่ งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ของชาติอนั น่าสนใจ
เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผูน้ าํ 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ งิ่ ใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นําท่าน ผ่านชมรัฐสภาของ
ชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นนําท่าน ชมเพอรแลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น
และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่ องจากตั้งอยู่บนเนิ นเขา มีความสู งเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร
เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็ นรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตั้งอยูบ่ นฐานที่คล้ายถังนํ้าขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็น
ได้ในระยะไกลโดดเด่ น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The
Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่ งการสร้างสถานที่แห่ งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็ นสัญลักษณ์ของ
อ่าวเรคจาวิก นําทานเดินเลนชมเมือง และชอปปงสินคาของฝาก
ของที่ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ เมนูอาหารพื้นเมือง ในพอรแลนด
นําทานเดินทางสู บลู ลากูน BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ําแรขนาดใหญ และมีชื่อเสียง
ที่สุดในโลก เป็ นบ่อนํ้าร้อนที่มีแร่ ธาตุต่างๆมากมายซึ่ งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ อิสระให้ท่านแช่ตวั ในสระ

ธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง บลูลากูนยังได้สื่อระดับโลกช่วยโปรโมทให้ดว้ ย อย่างเนชั่นแนล จี
โอกราฟฟิ กก็ยกย่ องให้ บลูลากูนเป็ นหนึ่งใน 25 สถานที่มหัศจรรย์ ของโลก นิ ตยสารคอนเด นาสท์ ทราเวลเลอร์ ก็มอบ
รางวัลให้กบั บลูลากูนในฐานะที่เป็ นหนึ่ งใน 10 สปายอดนิ ยมของโลก ดังนั้นตอนนี้ บลูลากูนจึงโด่งดังในระดับสากล
และอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของรายการสถานที่ที่ตอ้ งไปเยือนของผูค้ นมากมายจาก
ทัว่ โลก บลูลากูนนั้นดังถึงขนาดที่คุณต้องจองล่วงหน้าเป็ นเวลาหลายวันหรื อ
กระทัง่ หลายสัปดาห์ เมื่อปี 1981 ชายหนุ่ มชื่ อว่าวาลูร์ มาร์ เกร์ สซอน (Valur
Margeirsson) เป็ นคนแรกที่ตดั สิ นใจลงไปแช่น้ าํ ในบลูลากูน ซึ่ งหลายคนก็ไม่
เห็นด้วย แต่วาลูร์เป็ นโรคสะเก็ดเงินและเขายินดีทาํ ทุกอย่างที่จะช่วยบรรเทา
อาการบนผิวหนังของเขาได้...อิสระตามอัธยาศัยกับการแช่น้ าํ ในบลูลากูน
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บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั
พักที่ : Hilton reykjavik nordika++ อาหารพิเศษ ลอบสเตอรไอซแลนด
(พัก2คืนสบายๆไมตองยายกระเปา) พร้ อมรอชมปรากฎการณ์ แสงเหนือยามคํา่ คืน LOBSTER DINNER

วันศุกร(03ม.ค.2563) เรคยาวิค-บินสูโ คเปนฮาเกน(เดนมารก)-ชอปปง -พักโคเปนฮาเกน
เช้า
11.20 น.
15.25 น.
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั / นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ไม่ตอ้ งรี บตื่นสบายๆ
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโคเปนฮาเก้น เดนมารื ก...โดย scan dinavain airlines เที่ยวบินที่ sk4787(บินภายใน)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโคเปนเฮเกน(เดนมารก) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเดนมาร์กและ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
อิสระกับการชอปปงบริเวณ ถนนชอปปงสตรอยเยท Stroget เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยู่ใจ

กลางกรุ งโคเปนฮาเก้น ถือว่าเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในยุโรป มีความยาว1.8กิ โลเมตรโดยเริ่ มตั้งแต่ศาลาว่า
การเมือง เยื้องสวนสนุ กทิโวลี สวนสนุ กอันเก่าแก่ประจําเมืองเปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งโคเปนฮาเก้น ถนนสายนี้
นอกจากจะมีร้านแบรนด์เนมนานาชนิ ดที่ทุกท่านรู ้จกั กันดีแล้วยังมี จตุรัสกัมเมลทอร์ ฟ และ นํ้าพุอาร์มาร์เกอร์ทอฟ ซึ่ง
เป็ นจุดนัดพบของชาวเดนิ ช หากท่านเดินช้อปปิ้ งจนเหนื่ อยแล้ว ท่านยังสามารถหาช็อคโกแล็ตร้อนๆสู ตรเดนิ ช หรื อ
กาแฟหอมๆจากร้ านกาแฟอันเก่ าแก่และมีชื่อเสี ยงของชาวเดนิ ช เรี ยกได้ว่าท่านจะได้อรรถรสทั้งช้อป และชิ มของ
อร่ อยๆมากมายภายในถนนเส้นนี้ ถนนสายนี้สิ้นสุ ดที่บริ เวณท่าเรื อนูฮาร์ฟ Nyhavn
ค่ํา
บริการอาหารไทยรสเลิศ ณภัตตาคาร...ในกรุงโคเปนฮาเกน
พักที่ : scandic grand hotel/ระดับใกลเคียง พักในเมืองสบายๆใกลยานชอปปง
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วันเสาร(04ม.ค.2563)
เช้า

โคเปนฮาเกน(เดนมารก)-ชมเมือง-กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวัง โรเซนบอร ก
สไตล์ศิลปะสเปเชียลดัทช์เรอเนสซองส์ ถูกสร้างขึ้นในปี คริ ส
ศตวรรษที่17เป็ นพระราชวังที่ประทับในฤดูร้อนมาจนถึงปี
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 18 ปั จจุ บ ัน พระราชวังแห่ งนี้ ได้กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์สถานที่เก็บพระราชสมบัติล้ าํ ค่าในพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชินีแห่ งเดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
นําคณะชมบริ เวณด้านหน้าของ พระราชวังอามาเลียนบอรก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ งเดนมาร์ ก
เป็ นพระราชวังของพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 3 ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการ
สร้ างกว่า 6ปี และอี ก 16ปี ต่ อ มาได้เกิ ด เปลวเพลิ งได้ลุ ก ไหม้เผา
ผลาญพระราชวังอะมาเลียนบอร์ กเสี ยจนแทบจะไม่เหลือเค้าโครง
เดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์กกลับมาผงาดอีกครั้งในรัชสมัยของเฟรด
เดอริ คที่ 5 เมื่อนิ โคไลได้สร้างสรรค์อามาเลียนบอร์ กให้ดูกล้าแข็งแต่แฝงด้วยความอ่อนช้อยด้วยรู ปทรงสี่ เหลี่ยมสไตล์
ร็ อคโคโค ตรงกลางเป็ นสนามหญ้ากว้างมีอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4 ตั้งอยู่ หากเวลาเหมาะสมท่านจะได้ชม
พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่ องแบบที่งดงาม หรื อถ่ายภาพ
มุมประทับใจคู่กบั ทหารรักษาพระองค์ จากนั้นนัง่ รถชมเมือง...ผ่านชมจตุรัส
ซิ ต้ ี ฮอลล์,อาคารเทศบาลเมื องเก่ า , เขตย่านใจกลางเมื อง แวะถ่ายรู ปคู่กับ
เงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนัง่ เศร้ารอ
เจ้าชายตามเนื้อเรื่ องในเทพนิ ยายอันลือลัน่ ของนักเล่านิ ทานระดับโลก ฮันส์
คริ สเตียน แอนเดอร์ สัน ชมความสวยงามของ น้ําพุเกฟออน เทพธิ ดาผู ้
เสี ยสละกับบุตรชายร่ วมสร้างเกาะซีแลนด์
นําคณะเดินเลนชมความสวยงามของ ราวนทาวเวอร อาคารเกาแกคูบานคูเมือง และยาน

เขตทาเรือที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17เรียงรายเปนภาพที่งดงาม
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินอลันดา สวีเดน เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND
13.50 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg961(บินตรง)
***นําคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันอาทิตย(05ม.ค.2563)
06.20 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
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แกรนดไอซแลนด-ลาแสงเหนือ ICELAND 9วัน ปใหม พักดี ทานดี
+รวมคาวีซา VISA ไมตองจายเพิ่ม / รวมเบลยกกระเปาทุกโรงแรม
รวทิปคนขับรถเรียบรอยแลว/บริการอาหารครบทุกมื้อ
***โรงแรม และตั๋วภายในปใหม แนนมากๆครับ ควรจองลวงหนาทานจะไมผิดหวัง***
บริการอาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษ กุงลอบเตอร/อาหารไทย /ภัตตาคารในพอแลนด
*สํารองที่นั่งลวงหนา12-24สัปดาห เนื่องจากเปนชวงปใหม ตั๋วและโรงแรมมีจํากัด*
ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

28ธ.ค.-05ม.ค.

149,000 149,000 145,000
*เคาทดาวนไอซแลนด
***ลาแสงเหนือ***
 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

30,000

สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 60,000 สวนที่เหลือสามารถผอนชําระผานบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ) +บินภายใน 2 ขา
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให ้กับมือคนขับโดยตรง
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง
 ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณ าจองลวงหนาพรอ มชําระงวดแรก

60,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

Page 13.
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว้นกรุป
๊ ทีเดินทางช่วงว ันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการ ันตีม ัดจําก ับสายการบิน หรือ กรุป
๊

ทีมีการการ ันตีคา่ ม ัดจําทีพ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านต ัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 90 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 40,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 80 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-30 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ20,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

***โรงแรม และตั๋วภายในปใหม แนนมากๆครับ ควรจองลวงหนาทานจะไมผิดหวัง***
+รวมคาวีซา VISA ไมตองจายเพิ่ม / รวมเบลยกกระเปาทุกโรงแรม
รวทิปคนขับรถเรียบรอยแลว/บริการอาหารครบทุกมื้อ
***โรงแรม และตั๋วภายในปใหม แนนมากๆครับ ควรจองลวงหนาทานจะไมผิดหวัง***
บริการอาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษ กุงลอบเตอร/อาหารไทย /ภัตตาคารในพอแลนด
ทีมงานที่มีประสบการณ์การทําทัวร์มากกว่า20ปี …ทัวร์เราจัดทําเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น
เราจัดร่ วมกับ ธนาคารกสิ กรไทย KBANK ท่านสามารถไว้ใจในมาตรฐาน และการบริ การได้อย่าง100%
 โรงแรมที่ใช้สาํ หรับโปรแกรมพักดีทานดี เราเลือกใช้โรงแรมระดับมาตรฐานและ4ดาว****
หัวหน้าทัวร์ของบริ ษทั เราคัดสรรแต่มืออาชีพ มีความชํานาญเส้นทางยุโรป และการดูแลเป็ นอย่างดียงิ่
ครอบครัวท่านจะได้รับความรู ้ และการบริ การเป็ นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบ พักดี ทานดี มีความสุ ขทั้งครอบครัว (ไม่ ใช่ ทวั ร์ จอง ทําเอง ออกเอง)

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

