ไอซ์แลนด์หน้าร้อน ที่ไม่ร้อน ไปสัมผัสบรรยากาศเขียวเขียว สดใส ไปดูนกฟัฟฟิ น (Puffin)
ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) เยือนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์ เที่ยวเมืองหลวงเรคยาวิก โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควล
ลีร์ นํ้าพุร้อนเกย์ซีร์ นํ้าตกกลูฟอส สโกการ์ ฟอสส์ เมืองวิคค์ ธารนํ้าแข็งวัทนาโจกุล ไอซ์เบิร์กโจกุลซาลอน ไฮไลต์ถ้ าํ นํ้าแข็ง(เฉพาะช่วงธ.ค.-ก.พ.)
นํ้าตกเดทติฟอสส์ ทะเลสาบมายด์วทั ท์ นํ้าตกโกดาฟอสส์ เมืองอาคูเรย์รี่ แลนด์มาร์ คเคิร์กจูเฟล แช่น้ าํ แร่ บลูลากูน ตามล่าหาแสงเหนื อ
ทริ ปเดินทางเที่ยวธรรมชาติ ประเทศไอซ์แลนด์ เป็ นการเที่ยวธรรมชาติส่วนใหญ่ และมีความแตกต่างกันในทุกฤดู ในฤดูหนาวทั้งเกาะจะขาวโพลนไป
ด้วยหิ มะ ถนนหนทางจะถูกปกคลุมไปด้วยหิ มะ ภูเขาหุ บเขาจะเป็ นสี ขาว นํ้าตกเป็ นนํ้าแข็ง อากาศที่ประเทศไอซ์แลนด์แปรปรวนตลอดเวลา
ในการขับรถท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตลอดเวลา บางทีถนนลื่น และ บางทีมีฝนตกหนัก บางทีหิมะตกหนัก เราต้อง
หยุดพักกันเป็ นระยะ เพื่อเช็คเส้นทางกันตลอดเวลา
สําหรับการดูแสงเหนือ ในเดือน ต.ค.-เม.ย. เราสามารถเห็นได้คะ ถ้าสภาพอากาศดี ฟ้ าเคลียร์ เราพาทุกท่านออกไปดูตามล่าแสงเหนื อกันแน่นอน
ช่วงหน้าร้อน ไม่มีแสงเหนือ จ๊ะ

11 คืน 12 วัน
เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง

วันที่ 1

29 เมย ‟ 11 พค 2016
19 พค - 31 พค 2016
15 มิย -27 มิย 2016
15-27 กค 2016
5-17 สิ งหาคม 2016 11 คืน 12 วัน รวมวันเดินทาง อั้มนํา

กรุ งเทพ ‟ ออสโล 5/8/2016
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22.00น.

พบกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ Row H/J Gate4 เช็คอินสายการบินไทย

วันที่ 2

ออสโล - เรคยาวิค (06/08/2016)

00.20น.
06.50น.
09.45 น.

TG 954 กรุ งเทพ-ออสโลประเทศนอร์เวย์บินตรง
ถึงสนามบินกรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงนอร์เวย์
เปลี่ยนเครื่ องเดินทางต่อด้วยสายการบิน SAS 4787 หรื อเทียบเท่า
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) ประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ
รถเช่า เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 1ชัว่ โมง
นําท่านเข้าเมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ซึ่ งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่ งควัน” เนื่ องจากมีควันไอนํ้าพวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อนํ้าร้ อน
ตลอดเวลา อันเป็ นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ทอ้ งทะเล นอกจากนี้ เมืองเรคยาวิกยั้งมีตาํ นานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดง
ว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้ มาก่อน กรุ งเรคยาวิกเป็ นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ขั้ว
โลกเหนื อมากที่สุด โดยตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง IngolfurArnarson ชาวนอร์ดิคเป็ นผูอ้ พยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่
เรคยาวิกในปี ค.ศ.870และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็ นเมือง
หลวงในปี ค.ศ.1786
นําท่านชมโบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง
โบสถ์น้ ีมีความสําคัญในฐานะเป็ นศาสนสถานและเป็ นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน(GuðjónSamúelsson) ซึ่งเป็ น
ผูอ้ อกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิ สท์ เริ่ มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี
ชมโบสถ์กลางเมือง
จากนั้นเดินทางไปชม Harpa Reykjavik อาคารสมัยใหม่สร้างด้วยกระจก ออกแบบตามรู ปทรงของหิ นบะซอลต์ เป็ นศูนย์แสดงดนตรี
และศูนย์การประชุม เพิ่งเปิ ดเมื่อปี 2010 ที่ผา่ นมา จากนั้นเที่ยวชมสถาปั ตยกรรม Solfar (Sun Voyager) Sculpture ที่ต้ งั อยูร่ ิ มอ่าวเรค
ยาวิก จุดถ่ายภาพยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง
เข้าพักที่เรคยาวิก (Reykjavík)

คํ่า

วันที่ 3

Reykjavikเรคยาวิค‟Þingvellirซิงเควลลิร์-Geysirนา้ พุร้อนเกย์ ซีร์‟Gullfossนา้ ตกกูลฟอสส์
(07/06/2016)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา หรื อ (Golden
Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิ ดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นําท่านเข้าชม
ความงามของธรรมชาติที่สรรสร้ างขึ้นภายใน อุทยานแห่ งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยูร่ ะหว่างรอยแยกของหุ บเขากับทะเลสาบ Þingvallavatnซึ่งเป็ นทะเลสาบตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์Hengill เป็ นจุดกําเนิ ดทาง
ประวัติศาสตร์และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร (หมายเหตุ: หากต้องการชม
ความงามของวงแหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ตอ้ งใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชัว่ โมง ทางทัวร์ จึงจัดให้ท่านได้เที่ยวชมแบบเต็มๆ)
ได้เวลานําท่านเดินทางชมนา้ พุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ้าพุร้อนหรื อเกย์ซีร์ ซึ่ งเป็ นที่มาของคําว่า กีเซอร์ ที่ใช้กนั ทัว่ โลก นํ้าพุร้อนที่นี่
พวยพุง่ ขึ้นสู งกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 ‟ 10 นาที พลังงานที่อยูใ่ ต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นนํ้าพุร้อนช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็น
สบายและรัฐบาลได้นาํ ประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาติน้ ี มาเป็ นพลังงานไฟฟ้ าส่ งใช้ทวั่ ประเทศ
บ่ าย นําท่านเดินทางสู่ กลู ฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ นํ้าตกกูลฟอสส์ หรื อ ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนํ้าตกที่มี
ชื่ อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคํา” สถานที่ที่ผมู ้ าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด
นํ้าตกGullfossนี้ มาจากคําว่า Gull ที่แปลว่าทองคําและ Foss ที่แปลว่านํ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึงนํ้าตกทองคํา เป็ นหนึ่งในความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสู งกว่า 30
เมตร
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คา่

เดินทางเข้าสู่ที่พกั Hótel Skógafoss โรงแรมเดียวที่ต้ งั อยูด่ า้ นหน้าของนํ้าตก

วันที่ 4

Skogarfossนา้ ตกสโกก้าฟอสส์ -Seljalansfossนา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ –แหลมDyrholaey- เมืองVik‟
อุทยานแห่ งชาติSkaftafell (08/06/2016)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนําท่านแวะชมนา้ ตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสู ง 62 เมตร ประทับใจกับความ
สวยงามของนํ้าตกที่เป็ นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสู ง แรงกระแทกของปลายสายนํ้าเกิดเป็ นละอองฟุ้ งไปทัว่ บริ เวณ ทําให้
หญ้าตระกูลมอสและเฟิ ร์ นเติบโตปกคลุมหิ นที่เรี ยงรายริ มลําธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา โตรกผาและหุ บเหว
เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผูท้ ี่มาเยือนไอซ์แลนด์ นําท่านชมนํ้าตกอีกแห่ งที่สวยงามไม่แพ้กนั นา้ ตกเซลยาลันส์
ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) นํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงของไอซ์แลนด์ ซึ่ งบริ เวณด้านหลังม่านนํ้าตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ จากนั้น
นําทุกท่านถ่ายรู ปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ.
2010 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่มีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรู ปความสวยงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุมไป
ด้วยหิ มะตลอดทั้งปี อีกด้วย
เดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่ปัจจุบนั ถูกปกคลุมด้วยมอสหนานุ่ม ดุจผืนพรมอันกว้างใหญ่ ในเส้นทางแสนสวย
South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน
เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่ งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภค
อีกด้วย ทัศนีย ภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วยฟาร์มปศุสตั ว์ ฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเลและมีชื่อเสี ยงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั้งล่าสุ ดในปี 2000
นําท่าน เดินเล่นบริ เวณหน้ าผาเดียร์ โฮไล“Dyrholaey” เดิมเรี ยนกว่าเคปพอร์ ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว เพราะว่าอยูไ่ ม่ไกลจากถนนเส้นหลักลักษณะเด่น คือ เป็ นหิ นที่ก่อตัวเป็ นรู ปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ่ งการโค้งนี้ เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟในอดีตเรี ยกว่าเคปพอร์ ตแลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสี ดาํ สนิท ทอดตัวยาวหลายสิ บกิโลโมตร ที่ริมผา
เราจะเป็ นปฏิมากรรมธรรมชาติ เป็ นแหลมหิ นที่มีรูขนาดใหญ่ยนื่ ลงไปในทะเล มองกลับไปด้านหลังจะพบกับธารนํ้าแข็ง
Mýrdalsjökull glacier นําท่านแวะชม หาดทรายสีดา (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวาและแนวหิ นบะซอลต์
นับเป็ นหนึ่ งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่ งบนโลก มหัศจรรย์กบั แท่งหิ นที่ต้ งั ซ้อนขึ้นเป็ นทิวแถว ลดหลัน่ มากมาย
ริ มฝั่งมหาสมุทร นับเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิง่
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) หมูบ่ า้ นเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ชมTrolls in Reynisdrangar ที่มีตาํ นานกล่าวขานว่า
พวกปี ศาจพยายามแอบลากเรื อออกจากฝั่งของเมือง Vikแต่ถูกจับได้ โดยเทพแห่ งแสงแดดในยามรุ่ งสาง จึงถูกสาบให้กลายเป็ นหิ น
รู ปทรงน่ากลัว ตั้งอยูใ่ นท้องทะเล
เดินทางต่อสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ Skaftafel อันมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเทือกเขา Alp เป็ นเขตธารนํ้าแข็งที่ก่อต่อขึ้นมาหลายพันปี
จากอิธิพลของการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารนํ้าแข็ง ที่ทาํ ให้เกิด Glacier floods
เข้าพักเมืองใกล้อุทยาน skatafel อาจจะปรับ มานอนหมู่บา้ น Vik

บ่ าย

คา่

วันที่ 5

Skaftafell National Park)-โจกุลซาลอน Jokulsalon-ธารนา้ แข็งพันปี วัทนาโจกุล-Hofn
(09/06/2016)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า วันนี้ ตอ้ งเตรี ยมตัว เดินเที่ยว รองเท้า ต้องเพร้ อม เพราะใช้เวลาเดิน ประมาณ 2 ชม เขาลงเขา

บ่ าย

น้ าตก Svartifoss หรื อ Black Waterfall ชมความอัศจรรยแห่ ง ธรรมชาติที่รังสรร ความแปลกตาทางธรณี วิทยา
วันนี้ ตอ้ งเตรี ยมตัวเดินเที่ยว เดินเท้า ชมน้ าตก รองเท้า เสื้ อผ้าเดินเที่ยวชมตกทางราบ เป็ นระยะทาง 2.5 กม.
ไปกลับใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชม เดินไปถ่ายรู ปไป ชมความอัศจรรยแห่ ง ธรรมชาติที่รังสรร ความแปลกตาทางธรณี วิทยา
แวะถ่ายภาพทะเลสาบธารนํ้าแข็ง โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ซึ่งรู้จกั กันเป็ นอย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปั จจุบนั มีพ้นื ที่กว้างถึง 8 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของ
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คา่

นํ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรื อ ภูเขานํ้าแข็งก้อนโตๆ เรี ยงรายโผล่พน้ พื้นนํ้าของทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อให้เกิดสี สนั สวยงาม น่าประทับใจยิง่ นับได้ว่าเป็ นภาพธรรมชาติที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่ งในโลก
พักที่เมือง Hofn

วันที่6

Hofn - Eglissadir- Sevdisfjordur (10/06/2016)
รับประทานอาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ ฝั่งตะวันออกของเกาะIceland สู่เมือง Eglistadirเมืองเอกแห่ งใหม่ของIceland พา
ท่านเดินทางลัดเลาะท่องเที่ยวตามฟยอร์ ด หรื อ แอ่งนํ้าขนาดใหญ่ตามชายฝั่ง ที่เกิดจากการกัดกร่ อนของธารนํ้าแข็งในอดีต
ออกเดินทางข้าม Pass Modradalsfjallgurdar อันมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทางเราจะเห็นวิว เป็ นหุ บเขาสี ขาว สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน และ แวะ ซื้ อของที่ Super หลังจากนั้น ออกเดินทางไปเมือง Sevdisfjordur เดินทางลัดเลาะ ตามฟอร์ด
แ ละไปเมืองเล็กเล็ก ตามริ มขอบ ฟยอร์ดได้เห็นวิว สวยงามแปลกตา และระหว่างทางบางจุด จะมีทุ่งดอกลูปิน
วันนี้เราจะนอน ที่ เมือง Seyðisfjörður เมืองเล็กสวยงาม ดูสงบ สะอาด อลังการ ด้วยธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ที่โอบล้อมเมืองนี้ไว้ สวยงามมาก
วันนี้เราจะนอนกันที่เมืองนี้
Seyðisfjörður

วันที่7

Borgarfjordur eystri นก ฟัฟฟิ น - Dettifoss - Myvatn (11/06/2016)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมือง Borgarfjorour Eystri ไปดูเจ้ านกฟัฟฟิ นกัน เยอะจริ งๆ และดูง่ายมาก ไม่ ต้องปี นป่ ายหน้ าผาให้
อันตราย เห็นกัน ชัดชัดเลย ห้ ามส่ งเสี ยงดังเพราะมันตกใจง่ าย
นกฟัฟฟิ น (Puffin) ซึ่งเค้ าบอกว่ าที่นี่มี puffin colony ขนาดใหญ่ เป็ นหนึ่งในจานวนหลายๆแห่ งของ Iceland นกฟัฟฟิ นเป็ นหนึ่งใน
สามสปี ชีส์เล็กๆของนกทะเลชนิดหนึ่ง ในนกจาพวก Fratercula ซึ่งมีจงอยปากสี สดใสในช่ วงฤดูผสมพันธุ์ เป็ นนกทะเลผิวน้าที่หา
อาหารด้ วยการดาน้าเป็ นหลัก พวกมันสื บสายพันธุ์ในฝูงขนาดใหญ่ บนหน้ าผาชายฝั่งทะเลหรือเกาะ โดยการทารั งในรอยแยกในหมู่หิน
หรือในโพรงดิน ดูความน่ ารักจนฉ่าใจแล้ว เราออกเดินทาง ไปเมือง Myvatn
แวะเที่ยวชมนา้ ตก Dettifoss (เดินจากจุดจอดรถ 800 เมตร) เป็ น นํ้าตกแห่ งนี้ เป็ นนํ้าตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยูใ่ น
อุทยานแห่ งชาติ Vatnajökull ตื่นตาตื่นใจกับความกว้างของชั้นนํ้าตกที่กาํ ลังไหลลงมา เป็ นภาพที่สวยงามอย่างยิ่งอันเป็ นสถานที่ถ่าย
ภาพยนต์เรื่ อง Prometeus
นําท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมิวตั น์ “Myvatn Lake” ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของบ่อนํ้าพุร้อนซึ่ งมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรณี วิทยา และได้รับการประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974
เดินทางเข้าพักที่เมือง Mývatn

บ่ าย

คา่

วันที่ 8

Myvattมิวตั น์ ‟นา้ ตกโกด้ าGodafoss- Akureyri (12/06/2016)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางสู่นา้ ตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) หรื อที่รู้จกั ในนาม นํ้าตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หนึ่งในสถานที่

บ่ าย

ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นหนึ่ งในนํ้าตกที่มีความงดงามมากที่สุดแห่ งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยนํ้าตกมี
ความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 30 เมตร นํ้าตกถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริ สต์ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ตั้งอยูไ่ ม่
ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ รี่ (Akureyri)เมืองใหญ่อนั ดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงของ
ไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรื อนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสี สนั สดใสตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ บ้างก็ปลูกบนเนิ นลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์ อยูต่ ิดภูเขา
แต่จดั ตั้งเป็ นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าไม่มีตน้ ไม้สูง
มีผืนหญ้าและต้นมอสหลากสี สุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น้ าํ โครสซาเนสบอร์ เกียร์ (Krossanesborgir) เป็ นแม่น้ าํ สาย
สําคัญของเมืองไหลผ่าน นําท่านชมบ้านเรื อนที่จดั แผนผังเมืองเมืองอย่างเป็ นระเบียบ สวยงาม ชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็ นสัญญลักษณ์
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ของเมือง เป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิกGudjon Samuelsson สร้างปี 1940 หน้าต่างกระจกสี กลางเหนื อแท่น
บูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบัพติสมา เดินถนนคนเดินเมือง
คืนนี้พกั ที่ (นอนที่Akureyri)

วันที9่

Snafellsjokull‟ Kirkjufell (13/06/2016)

เช้ า

พักที่เมือง

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางสู่ Snafellsjokull ชมอีกหนึ่ง Landmark ของเกาะ Iceland ที่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และนา้ ตก Kirkjufellsfoss วันนี้ เรา
จะปล่อยให้ท่านอิสระและ ถ่ายภาพ นํ้าตก และ ภูเขาทรงหมวก
Grundarfjordur

วันที่10

Grundafjordur‟บลูลากูน bluelagoon ‟ Keflavik 14/06/2016)

เช้ า
บ่ าย

รับแสงเช้าที่ Kirkjufell ก่อนออกเดินทางข้าม Pass Vatnaleid กลับสู่ เมือง เรคยาวิค
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นดาวิก สู่ BLUE LAGOON หรื อทะเลสาบสี ฟ้า ที่นี่เป็ นนําพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยูใ่ น
เขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อนํ้าพุร้อนบลูลากูนแห่ งนี้ นอนแช่ในบ่อนํ้าพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของนํ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 40
องศาเซลเซี ยสได้อย่างสบายๆ เกิดความรู ้สึกผ่อนคลายได้ดี อีกทั้งตัวนํ้าพุร้อนอันบริ สุทธิ์ น้ ี ยงั เต็มไปด้วยแร่ ธาตุมากมาย ว่ากันว่าช่วย
รักษาโรคได้ดว้ ย (กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและผ้าเช็ดตัวไปด้วยสําหรับแช่น้ าํ พุร้อน)
อิสระให้ท่านอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย
นอน Bed and Breakfast Keflavík Airport

คํ่า

วันที่11 เรคยาวิค- ออสโล (15/06/2016)
05.00 สนามบินนานาชาติเคฟลาวิกออกเดินทางสู่ เมืองออสโลด้วยเที่ยวบิน SAS 4787
11.05 เดินทางถึงสนามบิน ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ ซึ่ งสมัยก่อนเคยเป็ นอาณานิ คมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้ง
โบราณ จึงไม่ตอ้ งแปลกใจเลยว่าเหตุใดคนส่ วนใหญ่ในแถบนี้ จึงมีเชื้อสายไวกิ้งกันเกือบทั้งสิ้ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง กรุ งออสโล ซึ่ งตั้งอยูข่ อบด้านเหนื อ
ของอ่าวฟยอร์ ด(FJORD) ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดชื่ อ MALMOYA นอกจากนี้ ยงั มีทะเลสาบ 343 แห่ ง ซึ่ ง
เป็ นแหล่งนํ้าจืดสําคัญของเมือง นําท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชี วิตผูค้ นในกรุ งออสโลที่ดูสดชื่ น รี แลกซ์ ไม่ตึงเครี ยด มีความบันเทิง
กลางแจ้งตามท้องถนนให้ชม โดยมีถนนหลัก Karl Johans Gate ซึ่งเริ่ มจากสถานีรถไฟ Central Station ผ่านรัฐสภา โรงละครแห่ งชาติ
มหาวิทยาลัยจนถึงพระราชวัง ซึ่ งรายล้อมด้วยร้ านค้า ร้านอาหาร แหล่งชุมชนสังสรรค์ สําหรับให้นกั ท่องเที่ยวได้เดิ นเล่นชมเมือง

วันที่ 12 ออสโล - กทม (16/06/2016)
เช้ า
10.00น
14.00น

รับประทานอาหารเช้า
เตรี ยมตัวเดินทางไปสนามบินออสโล Check in สายการบินไทย (ใช้เวลาเดินทาง 11 ชม )
ออสโล – กรุ งเทพ TG951

วันที่ 13 กทม (17/06/2016)
06.15 น เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ
***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
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ข้ อควรทราบ สาหรับทริป ขับรถกรุ๊ ปเล็กเล็ก
1 ) อุณหภูมิที่ไอซ์แลนด์ เดือนกุมภาพันธ์ กลางคืนประมาณ -10--20องศา, กลางวันประมาณ 0-5 องศา
2) กระเป๋ าเดินทางขนาด 24 นิ้ว ไม่ควรใหญ่กว่านั้น เพราะรถที่เราใช้ ขนาดรถตู้ 9 ที่นงั่ ได้ 7 ท่าน รถตู ้ 14 ที่นงั่ นัง่ ได้ 10 ท่าน และรถ 7 ที่นงั่ 5
ท่าน
3) ควรจะมีการสลับที่นงั่ กันบ้างในรถแต่ละคัน
4) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ISK = 0.35 บาท (โดยประมาณ )ควรแลกเงินยูโร เพื่อแลกเป็ นเงิน ISK ที่สนามบินเรคยาวิก
5) อาหารกลางวันและอาหารคํ่า ไม่รวมในค่าทริ ป ประมาณมื้อละ 100 - 200 ISK
6) โรงแรมเราจะพักหลายแบบ ทั้งเป็ นแบบโรงแรม แบบเกสเฮ้าส์ หรื อ แบบอพาทเม้น มีห้องครัวสําหรับการทําอาหาร
7) กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและผ้าเช็ดตัวไปด้วยสําหรับแช่ Blue Lagoon
8) เสื้ อผ้ากันหนาวที่รองรับอุณหภูมิอย่างน้อย 5-7 องศาเซลเซียส อุปกรณ์กนั หนาว และเสื้ อกันฝน ถุงมือ ผ้าพันคอ หมวกกันหนาว
ลองจอนด์หรื อ กางเกงเร็ กกิ้งอย่างหนา รองเท้าชนิ ดกันนํ้า และพื้นสามารถเดินบนหิ มะ รองเท้าสําหรับ Treking
9. นํ้าดื่มที่ไอซ์แลนด์ดื่มได้

อัตราค่าบริ การ ต่อท่าน 125,500 บาท ต่อท่าน
ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามราคาค่าตัว๋ และ ภาษีน้ าํ มัน และ อัตราการแลกเปลี่ยน
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
„
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน หรื อบางวันอาจจะเป็ นแบบอพาทเม้นท์ (พักห้องละ 2-3ท่าน)
„
ค่าอาหารเช้า
„
ค่ายานพาหนะ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
„
ค่าอาบนํ้าที่บลูลากูน แบบปกติ (ไม่รวมค่าเช่าชุดว่ายนํ้า และ ค่าผ้าขนหนู )
„
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และ ประกันสุขภาพ ระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัน ตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต
.
ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบปกติ
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่ รวม
„
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับระหว่างประเทศที่ระบุตามรายการ ทาการจองให้ แต่ จ่ายตามหน้ าตั๋วจริง
„
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ที่ระบุตาม และภาษีสนามบินทุกแห่ งตามที่กาหนดไว้ ในรายการ เราทาการจองให้ และจ่ ายตามจริง
„
ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
„
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
„
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
„
ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ จะมีค่าภาษีบริ การ 7% จากยอดค่าบริ การ
.
ไม่รวมค่าทิปไกด์และ คนขับรถ
เงือ่ นไขการให้ บริการ
„

ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 50,000 บาท ณ วันที่ทาํ การจอง

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อ สมลักษณ์ ศรี โปฎก
ธ.กรุ งเทพ สาขา สะพานควาย เลขที่บญั ชี 021-0-18215-0
ธ.กรุ งไทย สาขาย่อยเซ็นจูรี่ เลขที่บญั ชี 481-0-05822-0
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ธ.ไทยพาณิ ชย์ สาขา สะพานควาย เลขที่บญั ชี 033-276565-1
ธ.กสิ กรไทย สาขา สะพานควาย เลขที่บญั ชี 097-2-39944-2
„
การใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
„
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ
ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
** หมายเหตุ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัย
ทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้) **
การยกเลิก
** หมายเหตุ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัย
ทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว้) **
การยกเลิก
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