เส้ นทางสุ ดมหัศจรรย์ ที่ท่านต้ องไปสั มผัสให้ ได้ สักครั้งในชีวติ !!

EXCLUSIVE ICELAND - GREENLAND MIDNIGHTSUN 10 DAYS ( AY)
เส้นทางพิเศษ

ไอซ์แลนด์ – กรีนแลนด์
(พระอาทิตย์เที่ยงคืน)

10 วัน 8 คืน / BY FINAIR (AY)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางสุดพิเศษ ที่นกั เดินทางอยากไปสัมผัสสักครัง้ ในชีวิต
>> พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมธารนํ้าแข็ง Russell Glacier ธารนํ้าแข็งหน้าผาสูงกว่า 60 เมตร
>> ชมธารนํ้าแข็ง EQIP SERMIA ธารนํ้าแข็งที่เก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
>> นําท่าน นั่งเรือ ICEBERG BOAT TOUR ชมธารนํ้าแข็ง (ICEBERG) และชมปลาวาฬ
>> ชมธารนํ้าแข็งบนจุดชมวิว SERMERMIUT ชมความยิ่งใหญ่ของธารนํ้าแข็งสุดอลังการ
>> ชม ICE SHEET POINT 660 ผืนนํ้าแข็งที่ปกคลุมพื้ นดินกว้างใหญ่สุดสายตา
>> ชมเมือง LLULISSAT เมืองท่องเที่ยวสําคัญโอบล้อมด้วยด้วยธารนํ้าแข็ง
>> ชมเมือง KANGERLUSSUAQ หนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวสําคัญของกรีนแลนด์
>> สนุกสนานกับการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะ
>> สนุกสนานกับการนั ่ง DOG SLED ตะลุยหิมะ
>> แช่บ่อนํ้าแร่ BLUE LAGOON บ่อนํ้าแร่ชื่อดังของโลก
>> ชมนํ้าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในนํ้าตกทีส่ วยที่สุดของไอซ์แลนด์
>> ชมชายหาดสีดาํ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
>> ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
>> ชมเมืองและช้อปปิ้ ง COPENHAGEN
พักโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว
เมนูพิเศษ
อาหารพื้ นเมือง / ไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป
รวมค่ากิจกรรมพิเศษ
กําหนดการเดินทาง

2 – 11 กรกฎาคม 2563
(รับจํานวนจํากัด 20 ท่ านเท่ านั้น)
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รายละเอียดการเดินทาง
วันทีห่ นึ่ง (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - เซลฟอสส์
05.30 น.
08.55 น.
15.15 น.
16.10 น.
17.00 น.

คํ่า
ทีพ่ กั

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นแอร์ (AY)
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์ แลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 954
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน
เนื่องจากควันไอนํ้าที่พวยพุง่ ขึ้นมาจากบ่อนํ้าร้อน นอกจากนี้ยงั มีตาํ นานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการ
ปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซล
ฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้ เวลา 1 ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมทีพ่ กั
ION LUXURY ADVENTURE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ อง (2) เซลฟอสส์ - นํา้ ตกเซลจาลันด์ ฟอสส์ - นํา้ ตกสโกกาฟอสส์ - วิก - SNOW MOBILE
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านชม นํา้ ตกเซลจาลันด์ ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้ เวลา 30 นาที) นํ้าตกที่มี
ชื่อเสี ยงและถูกขนานนามว่าเป็ นนํ้าตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของไอซ์แลนด์ นํ้าตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง
โดยมีความสู งราว 60 เมตร และเป็ นส่ วนหนึ่งของแม่น้ าํ เซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ าํ สายนี้มีตน้ กําเนิ ด
อยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่ งภูเขาไฟใต้ธารนํ้าแข็งแห่งนี้ได้ปะทุข้ ึนและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายสนามบินทัว่ ยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายนํ้าตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่
พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

นําท่านเดินทางสู่ นํา้ ตกสโกกาฟอสส์ (Skogafoss) (ระยะทาง 40 กม. ใช้ เวลา 40 นาที) เป็ นนํ้าตกซึ่ งไหลมาจาก
แม่น้ าํ สโกก้า (Skoga River) นํ้าตกแห่งนี้คือแลนด์มาร์ กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์
นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็ นนํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเขตภาคใต้ของประเทศแล้ว นํ้าตกแห่งนี้ยงั เป็ นนํ้าตกที่
สู งที่สุด โดยมีความสู งราว 62 เมตร และเป็ นนํ้าตกที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีก
ด้วย สโกกาฟอสส์ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาคซู ทือร์ ลนั ต์ (Suourland) ของประเทศไอซ์แลนด์ ตัวนํ้าตกนั้นตั้งอยูห่ ่างจาก
หมู่บา้ นสโคการ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยตั้งอยูท่ างทิศใต้ของธารนํ้าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์
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(Eyjafjallajokull glacier) ธารนํ้าแข็งขนาดเล็กที่ปกคลุมภูเขาไฟสู ง 1,666 เมตร ซึ่ งเคยปะทุค่อนข้างบ่อย และได้
ปะทุข้ ึนอีกครั้งในปี ค.ศ. 2010 ประทับใจกับความสวยงามของนํ้าตกที่เป็ น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,
โตรกผา และหุ บเหวแล้ว อิสระให้ท่านเก็บภาพของนํ้าตกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง วิก (VIK) (หมู่บา้ นทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสี ดาํ ซึ่ งเคยได้รับการ
โหวตว่าเป็ นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991 นําท่านชม หาดทรายสี ดํา (Black Beach) หรื อ Reynisdrangar
(ระยะทาง 35 กม. ใช้ เวลา 30 นาที) ซึ่ งเกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ เป็ นหิ นอัคนีที่
พบได้โดยทัว่ ไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื้นผิวโลก

นําท่านเปิ ดประสบการณ์ตะลุยหิ มะพาท่านตะลุยไปในธารนํ้าแข็งและนําท่านเปิ ดประสบการณ์ดว้ ยการ
ขับรถสโนว์ โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแข็ง ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด
1 ชัว่ โมง ( คันละ 2 ท่ าน พร้ อมชุ ดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ท มีให้ ทุกท่ าน ผู้ขับขี่
SNOW MOBILE จะต้ องมีใบอนุญาติขับขี่)
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คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมทีพ่ กั
KRIA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

กลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บ่ อนํา้ แร่ บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) (ระยะทาง 210 กม. ใช้ เวลา 3 ชม.
30 นาที) บ่อนํ้าพุร้อนที่เกิดที่ข้ ึนเองตามธรรมชาติ ตั้งอยูใ่ นเขตลาวาทางตะวันตกเฉี ยงใต้ในประเทศอุณหภูมิ
เฉลี่ยของนํ้าที่ 40 องศาเซลเซี ยส โดยนํ้าในบ่อนํ้าแร่ อุดมไปด้วยแร่ ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษา
โรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

วันทีส่ าม (3) วิก – บ่ อนํา้ แร่ บลูลากูน – กรุงเรคยาวิค – ชมเมือง

จากนั้นได้เวลาเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค จากนั้นนําท่านชมเมืองเรคยาวิค นําท่านถ่ายรู ปกับ Solfar หรื อชื่อ
ภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็ นงานประติมากรรมรู ปเรื อที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ ง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่าง
สลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่ วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรื อไวกิ้ง แต่จริ งๆแล้ว The
Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรื อแห่งความฝัน” และเป็ นบทสรรเสริ ญพระอาทิตย์ดว้ ย เป็ นอีกหนึ่ง

งานประติมากรรมที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก นําท่านชมโบสถ์ ฮัลล์ กรีมสคิร์คยา

(Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้น

ไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์น้ ีมีความสําคัญในฐานะที่เป็ น ศาสนสถาน
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็ นผูอ้ อกแบบสถาปั ตยกรรม
แนวอิมพราสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั้งแต่ปีเริ่ มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.
1986 แล้วนําท่านไปชมสถานที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ชาติอนั
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น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผูน้ าํ 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ ง่ิ ใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภา
ของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง

นําท่านไปชม เพอร์ ลัน (Perlan) เป็ นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดย
สถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็ นผูอ้ อกแบบอาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตั้งอยูบ่ นฐานที่คล้ายถังนํ้ามองเห็นได้ใน
ระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็ นส่ วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรี ม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ไวกิ้ง, สวนนํ้า

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงินท่ านละ 30 ยูโร
ออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแซท โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL717
เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท นําท่ านตรวจรับสั มภาระ

วันทีส่ ี่ (4)
กลางวัน
13.10 น.
14.20 น.

เรคยาวิค – สนามบิน - อิลลูลแิ ซท - Iceberg Boat Tour

เมืองอิลลูลแิ ซท (Ilulissat) ตั้งอยูบ่ นเกาะกรี นแลนด์ (Greenland) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งมีขนาดใหญ่
มากกว่าพื้นที่ของรัฐเท็กซัสถึงสามเท่า ตั้งอยูท่ างภาคเหนื อมหาสมุทรอาร์ กติก ดินแดนของชาวอินุอิต หรื อชน
เผ่าเอสกีโม นําท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่ องเรื อชมธารนํา้ แข็ง (Iceberg Boat Tour) ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
ตื่นตากับความอลังการของก้อนนํ้าแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึ่ งเรี ยงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หากเป็ นวันที่แสงแดดส่ อง
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ประกายจะเห็นเฉดสี ฟ้านํ้าเงินของก้อนนํ้าแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถือเป็ นประสบการณ์สุดพิเศษครั้งหนึ่ง
ในชีวติ ที่ยากลืมเลือน นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อีกแห่งของกรี นแลนด์

นําท่านเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY) ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันตกของกรี นแลนด์
นําท่านสัมผัสประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกรี นแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซึ่ งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741,
ท่าเรื อประมง โบสถ์และบ้านเรื อน พร้อมเก็บภาพบ้านหลากสี สัน และสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมทีพ่ กั
ICEFIORD HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า (พัก 2 คืน)

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ EQIP SERMIA เป็ นธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่รองลงมาจาก Sermeq Kujalleq ใน
Icefjord และมีชื่อเสี ยงที่สุดของกรี นแลนด์ ตั้งอยูห่ ่างออกไประยะทาง 80 กิโลเมตร สุ ดเขตทางเหนื อจากตัว
เมืองอิลลูลิแซท ธารนํ้าแข็งอิควิมีขนาดกว้าง 5 กิโลเมตร และมีกาํ แพงนํ้าแข็งขนาดใหญ่ 200 เมตร
ชมธารนํา้ แข็งอิควิป เซอร์ เมีย (Eqip Sermia) รู ้จกั กันในชื่อ “EGI”โดยเรื อ ALBATROS EXPEDITIONS
กล่าวได้วา่ เป็ นธารนํ้าแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้
อย่างใกล้ชิดที่สุด ได้รับการจัดเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็ นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่ ง
ก้อนนํ้าแข็งจํานวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้วา่ เป็ นที่สุดของ
ธารนํ้าแข็งทางฝั่งตะวันตกของกรี นแลนด์ เป็ นปากทางสู่ ทะเลของธารนํ้าแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็ นหนึ่งใน

วันทีห่ ้ า (5) อิลลูลแิ ซท - EQIP SERMIA - EQI BOAT TOUR – อิลลูลแิ ซท
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ธารนํ้าแข็งที่ไหลเร็ วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารนํ้าแข็งแห่งนี้ยงั มีการเคลื่อนตัวมากที่สุด
ในโลกอีกด้วย ธารนํ้าแข็งแห่ งนี้ทาํ ให้น้ าํ แข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรื อ 10% ของ
นํ้าแข็งในกรี นแลนด์ท้ งั หมด และมากกว่าธารนํ้าแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์ กติกา เสี ยงของการแตกตัวของนํ้าแข็ง
เปรี ยบเสมือนเสี ยงระเบิดดังกึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสี ยด กลายเป็ นก้อนนํ้าแข็งน้อยใหญ่ลอยล่อง อยูก่ ลางทะเล
เชื่อกันว่าก้อนนํ้าแข็งมหึ มา ที่เรื อไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกําเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรื อกลับสู่ ฝั่ง ท่าน
จะได้ฟังเสี ยงการแตกตัวของนํ้าแข็ง และเพลิดเพลินกับการนัง่ ชม ก้อนนํ้าแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดย
ปกติบริ เวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยูถ่ ึง 15 สายพันธุ์ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whaleFin whale
และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็ นได้ในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ท่าน
จะได้ชมแสงสี ส้มแดงกระทบกราบเรื อและไอซ์เบิร์กอันเป็ นภาพที่สวยงามที่ท่านสามารถชมได้เฉพาะที่นี่ที่
เดียวเท่านั้น จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค
นําท่านเดินชมความสวยงามของธารนํ้าแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นแหล่ง
มรดกโลก บริ เวณนี้คือเซอร์ เมอร์ มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งนักโบราณคดีเชื่ อว่า
เป็ นถิ่นฐานของมนุษย์ยคุ หิ นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกรี นแลนด์และการเข้าชมความสวยงามของไอซ์ฟยอร์
ต้องเดินเข้าไปบนทางไม้ที่ปูเป็ นทางให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามของทุ่งนํ้าแข็ง ท่านสามารถเดิน
ขึ้นไปบนเชิงเขาซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งนํ้าแข็งมรดกโลกของกรี นแลนด์ได้จากมุมสู ง
อิสระให้ท่านได้เก็บรู ปความสวยงามตามอัธยาศัย
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นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิลลูลแิ ซท นําท่านเดินเล่นชมเมืองและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวกรี นแลนด์ท่ี
อาศัยอยูบ่ นเกาะใหญ่อนั ดับสองของโลกแห่งนี้ ชมโบสถ์ ZION ซึ่ งสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกรี นแลนด์

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ICEFIORD HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านสั มผัสประสบการณ์ นั่งเลื่อนสุ นัข (DOG SLED) เป็ นการนัง่ เลื่อนหิ มะที่มีเหล่าสุ นขั เป็ นตัวลากและ
เป็ น สิ่ งที่ขบั เลื่อนบนพื้นนํ้าแข็งได้ดี สุ นขั สามารถทนความเย็นในการเดินทางได้เป็ นอย่างดีและสามารถรับรู ้ได้
ว่าแผ่นนํ้าแข็งจุดไหนบางเกินไปจนไม่สามารถข้ามผ่านไปได้ และยังเป็ นเอกลักษณ์ของกรี นแลนด์ ระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและอากาศ และยังมีโอกาศได้เห็น กวางเรนเดียร์ หมี
ขั้วโลกและอินทรี ขาวอีกด้วย **หมายเหตุ การนั่งลื่อน สามารถทําได้ ช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ**

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิลลูลแิ ซท
ออกเดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ ลุสซวก โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เทีย่ วบินที่ GL513
เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ ลุสซวก นําท่ านตรวจรับสั มภาระ

วันทีห่ ก (6 ) อิลลูลแิ ซท – DOG SLED - แคงเกอร์ ลสุ ซวก – นั่งเฮลิคอปเตอร์ Russell Glacier

13.50 น.
14.40 น.
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พิเศษ!!!

นําท่ านขึน้ เฮลิคอปเตอร์ ม่ ุงหน้ าสู่ ธารนํา้ แข็งรัสเซล (Russell Glacier) (ใช้ เวลาประมาณ 2 – 2.30 ชั่ วโมง) ธาร
นํ้าแข็งที่มีผานํ้าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรี ยกได้วา่ เป็ นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติชิ้น
เอกแห่งกรี นแลนด์ เนื่ องจากลักษณะของก้อนนํ้าแข็ง มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ตามการกัดเซาะของลมและ
ฝน สามารถจินตนาการได้หลายรู ปแบบ ทั้งนี้ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าทุนดร้า
(Tundra) อันเป็ นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่ า ท่านจะได้พบกับสัตว์ประจําถิ่น อาทิเช่น กวางเรน
เดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์ออ็ กซ์ (Musk Ox) สุ นขั จิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ
เป็ นต้นอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงวัวป่ าและทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธารนํ้าแข็ง
นับเป็ นภูมิประเทศที่น่าแปลกตาอีกแห่งในกรี นแลนด์ สําหรับกรี นแลนด์ได้ชื่อว่าเป็ นประเทศที่สามารถ
มองเห็นแสงเหนื อได้จากทุกทิศทุกแห่ง แต่จุดที่จะชมแสงเหนื อได้ดีที่สุดและมีโอกาสที่จะเห็นได้มากที่สุดต้อง
มาที่แคงเกอร์ ลุสซวก (Kangerlussuaq) อันเป็ นตําแหน่งที่แถบแสงเหนือทอดตัวพาดผ่านพอดี อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
KANGERLUSSUAQ HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีเ่ จ็ด (7 ) แคงเกอร์ ลสุ ซวก - นั่งรถ4WD เพื่อชมความสวยงามของ Ice Sheet Point 660

นําท่านสั มผัสประสบการณ์ นั่งรถ4WD เพื่อชมความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนนํ้าแข็งที่ปกคลุมพื้น
โลกทางแถบขั้วโลกเหนื อและใต้ สัมผัสกับแผ่นนํ้าแข็งที่ปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็ น 10% ของโลก อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนนํ้าแข็งที่ปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนื อและใต้
(ระยะเวลาในการทําทัวร์ ประมาณ 4-5 ชั่ วโมง)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําเดินทางกลับสู่ เมืองแคงเกอร์ ลุสซวก (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ
โอบล้อมด้วยแผ่นนํ้าแข็งกรี นแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยงิ่ ใหญ่ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
KANGERLUSSUAQ HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า (พัก 2 คืน)

เช้ า

13.10 น.
21.30 น.
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแคงเกอร์ ลุสซวก
ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเก้ น โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เทีย่ วบินที่ GL782
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้ น นําท่ านตรวจรับสั มภาระ
CLARION AIRPORT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีแ่ ปด (8) แคงเกอร์ ลสุ ซวก - โคเปนเฮเก้น
11.00 น.

วันเก้า (9)

13.20 น.
15.50 น.
17.30 น.

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - เฮลซิงกิ - สนามบิน

นําท่านชม เดอะลิตเติล้ เมอร์ เมด (LITTLE MERMAID) รู ปปั้ นเงื อกน้อยสร้างด้วยสําริ ดนัง่ อยูบ่ นก้อนหิ น
มีขนาดความสู งประมาณ 1.25 เมตร ริ มอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็ นจุดท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดย
ศิลปิ นชาวเดนมาร์ ก โดยผูว้ า่ จ้างได้รับอิทธิ พลจากนิทานของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซน รู ปปั้ นแล้วเสร็ จถูก
นําไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนั้นไปชม นํา้ พุเกฟิ ออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิ ดาผูเ้ สี ยสละกับ
บุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซี แลนด์ข้ ึน มาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิ ต้ ีฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรื อที่มีอาคาร
บ้านเรื อนตั้ง แต่ยคุ คริ สต์ ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ต้ งั แต่ปี 1843
ได้รับการยกย่องให้เป็ นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
นําท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้ น
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 954
เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 141
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วันที่สิบ (10) กรุ งเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
07.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
**************************************************************

หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่ นแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้ วง/ ปิ ดถนน/ การล่ าช้ าของสายการบิน/ ค่ าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีนํา้ มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก และหากลูกค้ าท่ านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรื อ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทําได้ ครบตามดังกล่ าว บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ ลูกค้ าเพราะทางบริษัทได้ จ่ายเงิน
ให้ แก่ ทางแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ ว
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อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

2 – 11 กรกฎาคม 2563

265,900

เด็กมากกว่า 7
เด็กตํ่ากว่า 12
ปี
กับ 1 ผูใ้ หญ่ กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

265,900

260,900

เด็กตํ่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

255,900

45,000

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้ ังแต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากตํ่ากว่ า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

** ท่ านใดทีจ่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีทอี่ อกตัว๋ ไปแล้ ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคานํา้ มันที่ปรับขึน้ -ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น / ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** **

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิ เหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
7. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน

8. ค่ าวีซ่าท่ องเทีย่ วยุโรปแบบ Etats Schengen
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

5. ค่ าพนักงานยกกระเป๋า
การจองและการชําระ

a. กรุณาชํ าระมัดจําท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชํ าระส่ วนทีเ่ หลือก่ อนเดินทาง 14 วัน
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c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวซี ่ ายังไม่ ทราบผลก่ อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนตามกําหนด
เงื่อนไขการชํ าระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจํา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาํ การออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
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◊ การอนุมตั วิ ซี ่ าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีทที่ ่ านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่ าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สําหรับนํ้าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สําหรั บนํ้าหนักกระเป๋ าที่ ทางสายการบิ นฟิ นแอร์ (AY) อนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิ น คื อท่ านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิ เสธได้ (ต้อง
ชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

EXCLUSIVE ICELAND – GREENLAND 10 DAYS (AY)
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