เส้ นทางสุ ดมหัศจรรย์ที่ท่านต้ องไปสัมผัสให้ ได้ สักครั้งในชีวิต!!

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS 9NIGHT (TG/FI)

เจาะลึกไอซ์แลนด์ เที่ยวรอบเกาะ
ชมปลาวาฬ & นกพัฟฟิ น & ขับ Snow Mobile & Katla Ice Cave
** เดินทาง 12 - 23 ก.ค.2565 กรุ๊ปเดียวเท่ านั้น**

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> ฤดูรอ้ นคือฤดูทที่ ่านจะได้สมั ผัสธรรมชาติอนั แปลกตาและ
อันยิ่งใหญ่ของประเทศไอซ์แลนด์อย่างแท้จริง ซึ่งฤดูกาลอื่นไม่สามารถเทีย่ วได้ครบ
*** ฤดูรอ้ น แต่ไม่รอ้ น อากาศเย็นสบายๆ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศา **
>> กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
>> กิจกรรม WHALE WATCHING AND PUFFINS ล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเลและนกพัฟฟิ น
>> แช่บ่อน้ าแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ าแร่ชื่อดังของโลก
>> แช่บ่อน้ าแร่ธรรมชาติ MYVATN บ่อน้ าแร่ unseen ชมวิวธรรมชาติ
>> ชมถ้า KATLA ICE CAVE ถ้ากราเซียสุดมหัศจรรย์
>> กิจกรรม ขี่มา้ พื้ นเมืองไอซ์แลนด์ ที่มีที่เดียวในโลก
>> ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
>> ชมภูเขา VESTRAHORN หนึ่งในภูเขาสวยของไอซ์แลนด์
>> ชมน้ าตก GODAFOSS เป็ น 1 ใน 3 ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในไอซ์แลนด์
>> ชมน้ าตก DETTIFOSS น้ าตกที่ใหญ่และไหลแรงที่สุดในยุโรป
>> ชมน้ าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ าตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
>> ชมทะเลสาบธารน้ าแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
>> ชมชายหาดสีดา VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
>> ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติได้รบั การขึ้ นทะเบียนมรดกโลก
>> ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ าแข็ง
>> ชม DEILDARTUNGUHVER HOT SPRING บ่อน้ าพุรอ้ นใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
>> ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
>> ชม MYVATN LAKE ทะเลสาบสีฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆ
>> ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
>> นั ่งเรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ าแข็งโจกุลซาลอน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว *
เมนูพิเศษ
SEAFOOD / อาหารพื้ นเมือง / ไทย / จีน
รวมค่าคนขับรถในยุโรป / รวมค่ากิจกรรมพิเศษ
น้าดื่มท่านละ 1 ขวด /วัน

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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กาหนดการเดินทาง

วันที่หนึง่ (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง (2) โคเปนเฮเก้น - เรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ ) - เรคฮอลท์
01.20 น.
07.40 น.
14.10 น.
15.25 น.

ค่า

ที่พัก

ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
เดินทางถึงทางอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ก (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์ แลนด์ โดยสายการบินไอส์ แลนด์แอร์ เทีย่ วบินที่ FI205
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน
เนื่องจากควันไอน้ าที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยงั มีตานานไวกิ้งโบราณทีม่ ีหลักฐานแสดงถึงการ
ปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้ เวลา 50 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ าที่พวย
พุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยงั มีตานานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มา
ก่อน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (ระยะทาง 108 กม. ใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
FOSSHOTEL REYKHOLT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม (3)
เช้ า

เรคฮอลท์ - น้าตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่ อน้าพุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ – สไตคิซอมอร์
ภูเขาคีร์กจูเฟล - อาคูเรย์รี่

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้าตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 166 กม. ใช้ เวลา 2 ชม. 15 นาที) เป็ น
น้ าตกที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บา้ นเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดกิ (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์
และอยู่ถดั จากบ่อน้ าพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน้ าตกแห่งนี้คือเป็ น
น้ าตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ าตกแห่งอื่นๆ แต่เป็ นน้ าตกที่ประกอบด้วยสายน้ าเล็กๆ ซึ่งเกิด
จากแหล่งน้ าผิวดิน รวมกับน้ าที่ละลายจากธารน้ าแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ
Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ าควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น้ า น้ าตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรี ยกเป็ น
ภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรื อน้ าตกลาวา โดยน้ าที่มีปริ มาณมากของน้ าตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็ น
น้ าที่ละลายมาจากธารน้ าแข็ง Langjokull ซึ่งเป็ นต้นน้ าด้วย

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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นาท่านเดินแวะถ่ายรู ปกับ บ่อน้าพุร้อนเดลดาร์ ตงุ กูเวอร์ (Deildartunguhver) ตั้งอยู่ที่หมู่บา้ นเรย์คอลท์ เป็ นบ่อ
น้ าพุร้อนใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็ นบ่อน้ าพุร้อนที่ไหลเร็วที่สุดในยุโรป อุณหภูมนิ ้ าสูงสุด 97 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ ปริ มาณน้ าที่ไหลออกมาจากใต้ดินยังมีมากถึง 180 ลิตรต่อวินาที

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน

4|P a g e

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) (ระยะทาง 130 กม. ใช้ เวลาประมาณ 1
ชั่วโมง 45 นาที) เมืองในแคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศ
ไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 40 กม. ใช้ เวลาประมาณ 30
นาที) ตั้งอยู่บริ เวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรี ยบมหาสมุทร มีทศั นียภาพและ
ธรรมชาติทสี่ วยงามยิ่ง เรี ยกได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งเมืองสาคัญทีต่ ากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติ และยังเป็ นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย นาท่านเข้า
ชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นัน่ คือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มคี วามสูงประมาณ
463 เมตร เป็ นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีน้ าตก
ขนาดเล็กทีส่ วยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า น้ าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มคี วาม
งดงามตลอดทั้งปี

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ รี่ (Akureyri) (ระยะทาง 362 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ) เมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของไอซ์แลนด์ และยังเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรื อนถูกปลูกสร้างจาก
ไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จดั ตั้งเป็ นระเบียบอย่าง
ลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ข้ นึ ชื่อว่าไม่มีตน้ ไม้สูง มี
ผืนหญ้าและต้นมอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น้ าโครสซาเนสบอร์เกียร์
(Krossanesborgir) เป็ นแม่น้ าสายสาคัญของเมืองไหลผ่าน

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
KEA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) อาคูเรย์รี่ – ฮูซาวิค – ล่องเรื อชมปลาวาฬ+นกพัฟฟิ น - น้าตกโกดาฟอสส์
ทะเลสาบมายด์วัทท์ - อาบน้าแร่
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค (HUSAVIK) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นาท่านล่องเรื อชม
ปลาวาฬ (Husavik Whale Watching and Puffins) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทาง
ท้องทะเล ซึ่ง ท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็ นพันธุ์
Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบ กับความน่ารักของ
ปลาโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ าหยอกล้อ ท่านอยูข่ า้ งเรื ออย่างมากมาย ถือเป็ นความน่ารักและความงดงาม
ทางธรรมชาติซ่ ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น
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นาท่านสนุกสนานกับกิจกรรมการล่องเรื อชมปลาวาฬกลางทะเล ซึ่งท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ สูงถึง 98.2%
นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความน่ารักของนกพัฟฟิ น โดยไอซ์แลนด์เป็ นประเทศที่มีประชากรนกพัฟฟิ นหนาแน่น
ทีส่ ุดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
*** ทั้งนี้การล่ องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละวันเป็ นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย ***

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ น้าตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) หรื อที่รู้จกั ในนาม
น้ าตกของพระเจ้า เป็ นน้ าตกที่มคี วามงดงามและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร
กว้าง 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวทั น์ (Myvatn Lake) ซึ่งไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano)
นัก น้ าตกแห่งนี้ถกู ค้นพบเมื่อ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาลโดยนักบุญชาวคริ สต์ เล่ากันว่า ในอดีตเมื่อรัฐสภา
ไอซ์แลนด์ได้ยอมรับศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนาประจาชาติ ผูป้ ระกาศตรากฎหมายเดินทางกลับบ้านผ่านบริ เวณ
น้ าตกและได้ทิ้งรู ปสลักพระเจ้าต่างๆ ของชาวนอร์ส (Norse) ลงไปในแม่น้ า จึงทาให้น้ าตกนี้ได้ชื่อว่า “น้ าตก
ของพระเจ้า” โดย Goda มาจากคาว่า God ส่วน Foss หมายถึงน้ าตกในภาษาไอซ์แลนด์ สายน้ าตกของโกดา
ฟอสส์มีลกั ษณะโค้งเป็ นครึ่ งวงกลม และไหลตกลงมายังแอ่งตรงกลาง ในแต่ละฤดูกาลน้ าตกแห่งนี้จะมีความ
งามแตกต่างกัน น้ าตกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในน้ าตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์
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จากนั้นนาท่านชมทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็ น
ทะเลสาบทีใ่ หญ่อนั ดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็ นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บา้ นเรย์คยาห์โล และยังเป็ นแหล่งอุทยานนกน้ าที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก จน
รัฐบาลประกาศให้เป็ นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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จากนั้นนาท่านอาบน้าแร่ ณ Myvatn Nature Baths ตัวบ่อน้ าเป็ นบ่อขุดฝี มือคน ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่น้ า เป็ นน้ าแร่ ธรรมชาติที่ถกู ส่งมาจากบ่อขุดธรรมชาติ (ที่บลูลากูนก็เช่นกัน) น้ ามีสีฟ้าอ่อนๆ ขุ่นๆหน่อย อุดม
ไปด้วยแร่ ธาตุ และมีฤทธิ์เป็ นด่าง อุณหภูมิประมาณ 40 C นอกจากนี้ยงั มีห้อง steam baths คล้ายๆห้องอบซาวน่า
ซึ่งไอน้ าจะร้อนกว่าคือประมาณ 50 C เอาไว้สลับกับการแช่น้ าเผื่อใครต้องความอุ่นมากขึ้นไปอีก ข้อดีของที่นี่
คือขนาดไม่ใหญ่มาก เหมาะสาหรับคนที่ไม่ชอบความวุน่ วาย นอกจากนี้ที่นี่ยงั อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขณะแช่น้ า
ก็สามารถชื่ชมความงามของทะเลสาบ Myvatn ได้อีกด้วย

ค่า
พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมที่พกั
FOSSHOTEL MYVATN หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า (5) มายด์วัทท์ – ดิมมูโบร์ กีร์ - น้าตกเดตตีฟ้ อสส์ – เอกิลสตาดีร์ - เวสตราฮอร์ น
วัทนาโจกุล
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ดิมมูโบร์ กีร์ (Dimmuborgir) (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หรื อทีแ่ ปลว่า
ปราสาทดา พื้นที่ซ่ ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปี ก่อน ธารลาวาที่ไหลปก
คลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ าที่เย็นจัด จึงทาให้พ้นื ที่โดยรอบกลายเป็ นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรู ปทรง
ประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็ นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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นาท่านเดินทางสู่ น้าตกเดตตีฟ้ อสส์ (Dettifoss) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ นน้ าตกที่ใหญ่และ
ไหลแรงมากที่สุดของยุโรป เป็ นอีกจุดทีน่ ่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเมื่อไปเยือนไอซ์แลนด์ และน้ าตก
แห่งนี้ยงั เคยถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์อนั โด่งดังเรื่ อง Prometeus อีกด้วย น้ าตกเดตตี้ฟอสส์ต้งั อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติวทั นาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งนี้เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
โดยเป็ นพื้นที่ที่ได้รวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ
Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน ความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจของน้ าตกที่ทรงพลังแห่งนี้คือภาพของน้ าตกทีก่ าลังไหลลงมา
จากชั้นน้ าตกที่ไหลลงมาจากขอบหน้าผาอันกว้างใหญ่และแสนอลังการ โดยน้ าตกมีความกว้างราว 100 เมตร
สายน้ าที่ไหลจากน้ าตกจะไหลลดหลัน่ ลงไปในหุบเหว Jokulsargljufur ที่อยู่ลึกลงไปอีกราวๆ 45 เมตร นับเป็ น
ภาพที่สวยงามตระการอย่างยิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังจะสามารถมองเห็นละอองน้ าที่สาดกระเซ็นขึ้นสู่ทอ้ งฟ้าจาก
ระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 15 นาที) ซึ่งเป็ น
เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟยอร์ดทางตะวันออก และเมืองนี้ยงั ตั้งอยู่ใกล้กบั ป่ าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ทชี่ ื่อว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลย์ท (Lagafljót) ที่
เป็ นถูกกล่าวขานถึงในตานานว่าเป็ นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดในน้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เวสตราฮอร์ น (Vestrahorn) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เป็ นภูเขาที่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ มียอดเขาที่มีลกั ษณะเป็ นยอดแหลมสองยอด อยู่ใกล้กบั โจ
กุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็ นทะเลสาบธารน้ าแข็งและฟยอร์ดทางด้านตะวันออก ตั้งอยู่ที่คาบสมุทร Stokksnes
ใกล้กบั เมือง Höfn แต่เวสตราฮอร์น ไม่ได้เหมือนกับภูเขาลูกอื่นๆ ในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ทามาจากเหล็กและ
ธาตุแม็กนีเซียมจากหินแกบโบร จึงทาให้ภูเขาหินสองลูกนี้มีสีดาและมีลกั ษณะเป็ นหยักๆ เขาหินสีดานี้แยกออก
จากภูเขาที่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติวตั นาโจคุล (Vatnajökull National Park) หุบเขาเวสตราฮอร์นมีความสูงถึง
454 เมตร หันหน้าเข้าหาทะเลซึ่งอยู่ทางทิศใต้และล้อมรอบด้วยชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยหาดทรายซึ่งเป็ นบ้าน
ของแมวน้ า เหมือนๆ กับชายหาดในประเทศไอซ์แลนด์ แต่ทว่าชายหาดที่นี่น้ นั มีสีดาเนื่องจากเป็ นเกาะที่เป็ น
ที่ต้งั ของภูเขาไฟ

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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ค่า
พัก

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้
ด้วยกันทั้งน้ าตก ชายหาดสีดาและธารน้ าแข็งสีขาว ธารน้ าแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ าแข็งหิมะที่มีอายุ
มากกว่า 1,000 ปี เป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
โดยธารน้ าแข็งมีพ้นื ที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยงั มีถ้าน้ าแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมที่พัก
FOSSHOTEL VATNAJÖKULL หรือระดับเทียบเท่า

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน

12 | P a g e

วันทีห่ ก (6) วัทนาโจกุล – ICE BEACH - SNOW MOBILE - AMPHIBIAN BOAT TOUR - วิก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินเล่นชายหาดน้ าแข็ง Ice Beach หรื อที่เรี ยกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กบั ธาร
น้ าแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้ นธารน้ าแข็งที่อยู่ในทะเลมีท้งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด
อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นาท่านเปิ ดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ าแข็ง

จากนั้นนาท่านเปิ ดประสบการณ์ดว้ ยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็ง
ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่ โมง ( คันละ 2 ท่าน พร้ อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก,
ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ ทกุ ท่าน ผู้ขบั ขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขบั ขี)่
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่าน ล่องเรื อสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารนา้ แข็งโจกุลซาลอน
(Jokulsarlon Glacier Lake) ทีเ่ กิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ข้นึ เรื่ อยๆ
ในทุกๆปี ในปัจจุบนั กินพื้นที่กว้างถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ าถึง 200 ม. ทะเลสาบธาร
น้ าแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบมีลึกเป็ นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่ง
น้ าแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ าแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดาที่
ริ มฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรี ยกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่
เรี ยกว่า big seagull หรื อหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิ งโตทะเลที่ดาผุดดาว่าย หรื อหาอาหารอย่างใกล้ชิด
นอกจากนั้นสถานที่น้ ียงั เคยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.30 นาที) หมู่บา้ นทางตอน
ใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดา ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็ นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL VIK I MYRDAL หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ด (7) วิก – Ice Cave – หาดทรายดา – น้าตกสโกการ์ ฟอสส์ - น้าตกเซลจาลันด์ฟอสส์
เซลฟอสส์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

กลางวัน

จากนั้นนาท่านชม ถ้าน้าแข็ง KATLA ICE CAVE ซึ่งท่านจะได้ตื่นตาตืน่ ใจไปกับน้ าแข็งหลากหลายชั้นใน
สีสันที่แตกต่างกันจนแทบจะเป็ นลายทางเลยทีเดียว คุณจะได้พบกับธารน้ าแข็ง Kötlujökull ด้านนอก ซึ่งมีโดม
น้ าแข็งที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็ นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ด้วยรู ้ขนาดใหญ่บนหลังคาที่
ทาให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็ นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชม หาดทรายสีดา (Black Beach) หรื อ Reynisdrangar (ระยะทาง 10 กม. ใช้ เวลาประมาณ
20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่ อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้โดยทัว่ ไป เกิดจาก
การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับน้าตกสโกการ์ ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้ เวลาประมาณ 30
นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ าตกทีเ่ ป็ น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรก
ผา และหุบเหวแล้ว

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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นาท่านชม น้าตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที) น้ าตกทีม่ ี
ชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ าตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง
โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็ นส่วนหนึ่งของแม่น้ าเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ าสายนี้มตี น้ กาเนิด
อยู่ใต้ธารน้ าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ าแข็งแห่งนี้ได้ปะทุข้ นึ และ
ก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทัว่ ยุโรปมาแล้ว ท่านจะตืน่ ตาตื่นใจกลับกับสายน้ าตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่
พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

ค่า
พัก

นาท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL SOUTH COAST หรือระดับเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด (8)
เช้ า

เซลฟอสส์ – THORLAKSHOFN - ขี่ม้า – น้าตกกูลล์ฟอสส์ - น้าพุร้อนเกย์เซอร์
ซิงเควลลีร์ -กรุงเรคยาวิก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ THORLAKSHOFN (ระยะทาง 30 กม. ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนาท่านผจญภัยด้วย
การขี่มา้ ในชนบทของไอซ์แลนด์ (HORSEBACK RIDING TOUR) ท่านจะได้สัมผัสกับความสง่างามของม้า
ไอซแลนด์ และได้ชื่นชมธรรมชาติอนั งดงามในฤดูร้อนคุณสามารถเพลิดเพลินกับวันที่สดใสและหญ้าสีเขียว
และในฤดูหนาว คุณสามารถชื่นชมหิมะสีขาวที่ปกคลุมภูมทิ ศั น์ที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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จากนั้นนาท่านชมน้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 102 กม. ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.30 นาที) หรื อไน
แองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั
ให้อยูใ่ นเส้นทาง “วงกลมทองคา” ที่เมื่อผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ งมาท่องเที่ยว ชื่อน้ าตกแห่ง Gullfoss มาจากคา
ว่า Gull ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า น้ าตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ าตกทองคา ถือเป็ นหนึ่งในความม+
หัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่
ความสูงกว่า 30 เมตร

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชมน้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้าพุร้อน หรื อ เกย์ เซอร์ (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที) ซึ่งเป็ นที่มาของคาว่า กียเ์ ซอร์ Geyser ทีใ่ ช้กนั ทัว่ โลก น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต
ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก
ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าส่ งใช้ทวั่ ประเทศ

นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคา หรื อ Golden Circle
ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สาคัญ
ในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของไอซ์ แลนด์ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง
60 กม. ใช้ เวลา 50 นาที) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีป
อเมริ กาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสาคัญในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี
ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ
Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กบั คาบสมุทรเรกยาเนส
(Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุดกาเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็ นจุดที่
มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้ เวลา 40 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน)
เนื่องจากควันไอน้ าที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยงั มีตานานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการ
ปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้ งสายหลักของกรุ งเรคยา
วิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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วันที่เก้า (9) เรคยาวิก - ชมเมือง - บ่ อน้าแร่ บลูลากูน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านถ่ายรู ปกับ Solfar หรื อชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็ นงานประติมากรรมรู ปเรื อที่ต้งั อยู่ในกรุ ง
Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์
เรื อไวกิ้ง แต่จริ งๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรื อแห่งความฝัน” และเป็ นบทสรรเสริ ญ
พระอาทิตย์ดว้ ย เป็ นอีกหนึ่งงานประติมากรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึก
นาท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ น
จุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมือ่ ขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์น้ ีมี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ น ศาสนสถาน เป็ นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón
Samúelsson) เป็ นผูอ้ อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั้งแต่ปีเริ่ ม
สร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986
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แล้วนาท่านไปชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ชาติอนั
น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอานาจผูย้ ิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภา
ของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง

นาท่านไปชม เพอร์ ลัน (Perlan) เป็ นสถานที่ที่มเี อกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดย
สถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็ นผูอ้ อกแบบอาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตั้งอยู่บนฐานทีค่ ล้ายถังน้ ามองเห็นได้ใน
ระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรี ม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ า
และร้านขายของที่ระลึก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชมและแช่ บ่อน้าแร่ บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ าพุร้อนที่เกิดที่ข้นึ เองตาม
ธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ าใน
บ่อน้ าแร่ อุดมไปด้วยแร่ ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง อิสระให้ทุกท่าน
ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ิบ (10)
เช้ า
07.25 น.
12.43 น.
กลางวัน

ค่า
ที่พัก

เรคยาวิก – โคเปนเฮเก้น - ช้ อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้ า แบบ SET BOX
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอส์ แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
เดินทางถึงทางอากาศโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ก นาท่านตรวจรับสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่านวอล์คกิง้ สตรีทหรือถนนสตรอยก์ เก็ต ถนนช้ อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่ มจากศาลาว่า
การเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส,พอร์ซเลน
เป็ นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู SEAFOOD PLATTER
CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด (11) โคเปนเฮเก้ น – ชมเมือง - สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) ทีน่ งั่ อยูบ่ นก้อนหินบริ เวณท่าเรื อโคเปนเฮเก้น สร้างขึ้นเมื่อปี
1913 ตามความต้องการของ Carl Jacobson ผูผ้ ลิตเบียร์ชาวเดนนิช ซึ่งเกิดความประทับใจขณะชมการแสดง
ละครที่สร้างจากนิทานเรื่ อง “The Little Mermaid” ผลงานของกวีและนักแต่งนิยายชื่อดังของเดนมาร์ก Hans
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Christian Anderson จึงได้ว่าจ้าง Edvard Eriksen ศิลปิ นท้องถิ่นให้สร้างงานประติมากรรมสาฤทธิ์ชิ้นนี้ข้ นึ จน
กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็ นตัวตนของประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นชม น้าพุ Gefioin เป็ นชื่อเทพเจ้าในตานานของชาวสแกนดิเนเวียน ตามตานานเล่าว่ากษัตริ ย์ Gylfi
ผูป้ กครองดินแดนที่ในปัจจุบนั คือ สวีเดนได้กล่าวกับกลุ่มสตรี ที่รักสนุกว่า หากอยากมีงานรื่ นเริ งต่อไปให้ทา
การขุดไถแผ่นดินในอาณาจักรให้ได้มากที่สุด โดยให้ใช้ววั 4 ตัว ขณะนั้นมีสตรี ชื่อ Gefion อาสาทา โดยเสกให้
ลูกชายที่เกิดกับยักษ์ให้กลายเป็ นวัว 4 ตัว และขุดไถเอาดินแดนลากมาทิ้งไว้ที่ทะเลทางด้านตะวันตก จนกระทัง่
ถูกพัดพามาอยู่ทางใต้ของสวีเดน ที่มีชื่อว่า Zealand ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของกรุ งโคเปนเฮเกนในปัจจุบนั รู ปปั้นดังกล่าว
จึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์การเกิดเมืองแห่งนี้ นาท่านชมเขตย่านท่าเรื อที่มีอาคารบ้านเรื อนตั้ง แต่ยุคคริ สต์
ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ต้งั แต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็ น
แหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก
(Amalienborg Palace) หรื อพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กแห่งนี้เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเวรทหารที่เลื่องชื่อ เป็ นที่ต้งั ของพระบรมรู ปทรงม้าทีไ่ ด้ชื่อว่าสวย
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งยังเป็ นที่ต้งั ของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ที่จดั แสดงเรื่ องราวและข้าวของสาคัญต่างๆ
จากในอดีตกว่า 150 ปี อีกด้วย จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือเป็ นสถาปัตยกรรมรู ปแบบร็อคโคโค (Rococo
Architecture) เดิมทีพระราชวังเเห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนของราชวงศ์เท่านั้น แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
1794 พระราชวังหลักแห่งเดิมได้เกิดเหตุไฟไหม้ เหล่าราชวงศ์เดนมาร์กมาจึงได้ยา้ ยมาใช้พระราชวังอมาเลียน
บอร์กเป็ นที่ประทับมาจนถึงปัจจุบนั โดยพระราชวังแห่งนี้เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เก
รเธอที่ 2 (Queen Margrethe II) แห่งเดนมาร์กเป็ นเวลานานกว่า 40 ปี จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านออก
เดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น
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14.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG951

วันที่ (12)

กรุงเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

06.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***
**************************************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

12 – 23 ก.ค. 2565

229,900

229,900

225,900

220,900

35,000

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** **
หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้วง/ ปิ ดถนน/ การล่าช้ าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีน้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรื อ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทาได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษทั ได้จ่ายเงิน
ให้ แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋า
การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่ านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (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 ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
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ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับ น้ าหนักกระเป๋ าที่ ท างสายการบิ น ไทย (TG) อนุ ญาตให้ บ รรทุ กใต้ท้อ งเครื่ อ งบิน คือ 20 กิโ ลกรั ม (สาหรับ ผูโ้ ดยสารชั้น ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบิน ไอซ์แลนด์ แอร์ อนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน)
ถือขึ้นเครื่ องได้ 10 กิโลกรัม
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS (TG+FI) แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วัน
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