ICELAND AURORA HUNTING 11 DAYS ( WINTER)

ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ (ฤดูหนาว)
(ถ้าน้าแข็งคริสตัล)
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS+ICELAND AIR (TG+FI)

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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ไฮไลท์ของโปรแกรม

เที่ยวแบบสบายๆ ไม่รีบ มีเวลาเที่ยว ครบทุกไฮไลท์
พัก 2 คืนติด 2 ครัง้ สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ
>> ชมถ้ำ CRYSTAL ICE CAVE ถ้ำกรำเซียสุดมหัศจรรย์ (ห้ำมพลำดมีเฉพำะช่วงฤดูหนำวเท่ำนั้น)
>> ชมภูเขำ KIRKJUFELL ภูเขำรูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ (ห้ำมพลำด)
>> กิจกรรมพำท่ำนออกล่ำแสงเหนือ AURORA HUNTING
>> แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ ำแร่ชื่อดังของโลก
>> กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกรำเซีย
>> สนุกสนำนกับกิจกรรมขี่มำ้ HORSEBACK RIDING ไอซ์แลนด์ชมทุ่งลำวำ
>> ชมน้ ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ ำตกทีส่ วยที่สุดของไอซ์แลนด์
>> ชมทะเลสำบธำรน้ ำแข็ง JOKULSARLON ทีใ่ หญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
>> ชมชำยหำดสีดำ VIK หนึ่งในชำยหำดที่สวยทีส่ ุดในโลก
>> ชมอุทยำน PINGVELLIR / GOLDEN CIRCLE ได้รบั กำรขึ้ นทะเบียนมรดกโลก
>> ชมชำยหำด DIAMOND BEACH ชำยหำดน้ ำแข็ง
>> ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
>> ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์

พักโรงแรมระดับ 3-4 ดำว *
เมนูพิเศษ
SEAFOOD PLATTER / อำหำรพื้ นเมือง / ไทย / จีน
รวมค่ำคนขับรถในยุโรป / รวมค่ำกิจกรรมพิเศษ
น้ ำดื่มท่ำนละ 1 ขวด /วัน

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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วันที่(1)

กำหนดกำรเดินทำง
สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

23.40 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

วันที่ (2)

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - เรคยำวิก (ไอซ์ แลนด์ ) - ชมเมือง

05.55 น.
13.05 น.
15.45 น.

เดินทำงถึงทำงสนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เรคยำวิก ประเทศไอซ์ แลนด์ โดยสำยกำรบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI521
ถึงสนำมบินเคฟลำวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยำวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า
อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ าที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยงั มีตานานไวกิ้งโบราณ
ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยำวิก (ระยะทำง 47 กม. ใช้ เวลำ 50 นำที) ได้รับ
สมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ าที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยงั มี
ตานานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว (พัก 2 คืน )

20.00 น.

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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วันที่ (3)

เรคยำวิก – ภูเขำคีร์กจูเฟล - น้ำตกฮรวนฟอสซำร์ - เรคยำวิก

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดำร์ ฟยอรด์ เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทำง 180 กม. ใช้ เวลำ
ประมำณ 2.30 ชม. ) ตั้งอยูบ่ ริ เวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยูร่ ะหว่างภูเขาเรี ยบ
มหาสมุทร มีทศั นียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิง่ เรี ยกได้วา่ เป็ นอีกหนึ่งเมืองสาคัญที่ตากล้อง มือ
อาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็ นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง
The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย นาท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นัน่
คือ ภูเขำคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสู งประมาณ 463 เมตร เป็ นภูเขาที่มีทรงสวยงามและ
ถือเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีน้ าตกขนาดเล็กที่สวยงามมาก
แห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า น้ าตก Kirkjufellsfoss ไม่วา่ จะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็ มีความงดงามตลอด
ทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซำร์ (Hraunfossar) (ระยะทำง 166 กม. ใช้ เวลำ) เป็ น
น้ าตกที่อยูใ่ กล้ๆ กับหมู่บา้ นเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์ การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตก
ของไอซ์แลนด์ และอยูถ่ ดั จากบ่อน้ าพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษ
ของน้ าตกแห่งนี้คือเป็ นน้ าตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ าตกแห่งอื่นๆ แต่เป็ น

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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น้ าตกที่ประกอบด้วยสายน้ าเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ าผิวดิน รวมกับน้ าที่ละลายจากธารน้ าแข็ง ไหล
ผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่ แม่น้ าควิทอา (Hvítá) ตามสายธาร
ของแม่น้ า น้ าตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรื อ
น้ าตกลาวา โดยน้ าที่มีปริ มาณมากของน้ าตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็ นน้ าที่ละลายมาจากธารน้ าแข็ง
Langjokull ซึ่งเป็ นต้นน้ าด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเรคยาวิค (ระยะทำง 120 กม. ใช้
เวลำ1.30 ชม. )

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว
**** แถมฟรี หำกสภำพอำกำศเอื้ออำนวย และมีกำรพยำกรณ์ ว่ำมีโอกำสเห็นแสงเหนือ นำท่ ำน
ออกล่ำแสงเหนือ โดยรถโค้ช โดยปรำกฏกำรณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA
BOREALIS) เป็ นปรำกฏกำรณ์ ที่ เกิดขึน้ ตำมธรรมชำติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่
อยู่ในเขตอำร์ กติก เซอร์ เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์ แลนด์ รวมอยู่ ด้ วย และถือเป็ นปรำกฎกำรณ์ ที่เห็น
ได้ ยำก ขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ, ค่ำ KP , สถำนที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ ทั่วไปเนื่องจำกเป็ นแสงที่มำ
จำกช่ วงชั้นบรรยำกำศ โดยจะเห็นได้ ชัดเจนในช่ วงเวลำฟ้ำเปิ ด และอยู่ในระหว่ำงเดือนกันยำยน –
กลำงเมษำยน ของทุกปี ****

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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วันที่ (4)

GOLDEN CIRCLE - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์เซอร์
เซลฟอสส์

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคา หรื อ
Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝงู แกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยูต่ าม
ธรรมชาติ ชมสถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ของชาติคือ อุทยำนแห่ งชำติแห่ งแรกของไอซ์ แลนด์
ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทำง 50 กม. ใช้ เวลำ 1 ชม.) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก
(UNESCO) เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซี ยและทวีปอเมริ กาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสาคัญ
ในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึง
ปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยูต่ รงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่ง
เป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes)
และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุดกาเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณี วิทยาเพราะเป็ นจุดที่มี
รอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

จากนั้นนาท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชำติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรื อ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา
ประมำณ 1 ชม.) ซึ่งเป็ นที่มาของคาว่า กียเ์ ซอร์ Geyser ที่ใช้กนั ทัว่ โลก น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสู ง
กว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณี ต พลังงานที่
อยูใ่ ต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้
แปลงความร้อนให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าส่ งใช้ทวั่ ประเทศ
ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทำง 10 กม. ใช้ เวลำประมำณ 15 นำที) หรื อ
ไนแองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3
ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้อยูใ่ นเส้นทาง “วงกลมทองคา” ที่เมื่อผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ งมาท่องเที่ยว ชื่อ
น้ าตกแห่ง Gullfoss มาจากคาว่า Gull ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า น้ าตก เมื่อรวมกัน
หมายถึง น้ าตกทองคา ถือเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลาย
ของธารน้ าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสู งกว่า 30 เมตร

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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นาท่านชม เคริด (Kerid Crater ) ปำกปล่องภูเขำไฟ (ระยะทำง 60 กม. ใช้ เวลำประมำณ 1 ชม.)ในสมัย
โบราณเป็ นร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้วมีน้ าท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้าง ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีน้ าขังตัว
อยูใ่ ต้ดิน เป็ นลักษณะภูมิประเทศที่หาชมได้ยาก ปล่องภูเขาไฟ เคริ ด (The Crater Kerid) มีความกว้าง
270 เมตร และความลึกถึง 55 เมตร ที่นี่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี จะสังเกตเห็นได้ชดั ว่าน้ าในทะเลสาบจะมี
สี ฟ้าชัดมากตัดกับสี ดิน สี แดง-ส้มของลาวา อิสระให้ท่านสามารถเดินชมรอบปล่อง จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเซลฟอส (SELFOSS) (ระยะทำง 10 กม. ใช้ เวลำประมำณ 15 นำที)

ค่ำ
พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมืองของโรงแรมที่พกั
HOTEL SOUTH COAST SELFOSS หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ (5)

SOUTH COAST - น้ำตกเซลจำลันด์ ฟอสส์ - น้ำตกสโกกำร์ ฟอสส์
ไมดำลโจกุล – กิจกรรมพิเศษขับสโนว์ โมบิล - คีร์กจูแบจำร์ เคลำส์ ตูร์

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสี ยงในเรื่ อง ของ
การค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถูกนามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทาให้ประเทศ
แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนามาใช้ในด้าน
สาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็ นภูเขาไฟ
เฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล และมีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุ ดในปี 2012 นาท่านชม น้ำตกเซลจำลันด์
ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทำง 70 กม. ใช้ เวลำ 1 ชม.) น้ าตกที่มีชื่อเสี ยงและถูกขนานนามว่าเป็ น
น้ าตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ าตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสู งราว
60 เมตร และเป็ นส่ วนหนึ่งของแม่น้ าเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ าสายนี้มีตน้ กาเนิดอยูใ่ ต้

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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ธารน้ าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ าแข็งแห่งนี้ได้ปะทุ
ขึ้นและก่อให้เกิดความเสี ยหายสนามบินทัว่ ยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ าตก
ขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่ พ้นื ราบ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับน้ำตกสโกกำร์ ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทำง 30 กม. ใช้ เวลำ 30 นำที)
มีความสู ง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ าตกที่เป็ น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,
โตรกผา และหุบเหวแล้ว

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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กลำงวัน

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านสู่ ธารน้ าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยูส่ ู งที่สุดของโลก มี ความกว้าง
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของธารน้ าแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นาท่านเปิ ด
ประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ าแข็งและนาท่านเปิ ดประสบการณ์ดว้ ยการ
ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็งกว้างอย่างเต็ม
อิ่มตลอด 1 ชัว่ โมง ( คันละ 2 ท่ำน พร้ อมชุดกันควำม หนำว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ ำบู๊ท มีให้
ทุกท่ ำน ) ** หมำยเหตุ : ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกรำยกำรหำก สภำพอำกำศไม่ เอื้ออำนวย ทำง
บริษัทคืนเงิน** จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองทางตอนใต้ คีร์กจูแบจำร์ เคลำส์
ตูร์(Kirkjubæjarklaustur )

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมืองของโรงแรมที่พกั
FOSSHOTEL NUPAR หรื อระดับเทียบเท่ ำ 3 - 4 ดำว (พัก 2 คืน)
** โรงแรมในเมืองมีมีจำกัด หำกเต็มทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไปพักเมืองใกล้ เคียงแทน **

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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วันที่ (6)

วัทนำโจกุล - ทะเลสำบธำรน้ำแข็งโจกุลซำลอน - ICE BEACH
ถำ้ Crystal Ice Cave

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติวัทนำโจกุล (Vatnajökull National Park) (ระยะทาง
100 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม.) เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้
ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ดว้ ยกันทั้งน้ าตก ชายหาด
สี ดาและธารน้ าแข็งสี ขาว ธารน้ าแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ าแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000
ปี เป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดย
ธารน้ าแข็งมีพ้นื ที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยงั มีถ้ าน้ าแข็งที่สวยสุ ดๆ หาชมได้ยาก

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบธำรน้ำแข็งโจกุลซำลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรก
ในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ข้ ึนเรื่ อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบนั กินพื้นที่กว้าง
ถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ าถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ าแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่า
เป็ นทะเลสาบมีลึกเป็ นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ าแข็งก้อนใหญ่ที่
ละลายลงมาจากภูเขาน้ าแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสี ดาที่ริมฝั่ง
ทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรี ยกว่า Skúas และสี ขาวตระกูลนก
นางนวล ที่เรี ยกว่า big seagull หรื อหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิ งโตทะเลที่ดาผุดดาว่าย หรื อหา
อาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่น้ ียงั เคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES
BOND และBATMAN อีกด้วย
ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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จากนั้นนาท่านเดินเล่นชายหาดน้ าแข็ง Ice Beach หรื อที่เรี ยกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้
กับธารน้ าแข็งโจกุลซาร์ ลอน โดยจะมีกอ้ นธารน้ าแข็งที่อยูใ่ นทะเลมีท้งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ต่างๆ มาเกยอยูช่ ายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นาท่านเปิ ดประสบการณ์ตะลุยหิมะพา
ท่านตะลุยไปในธารน้ าแข็ง

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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กลำงวัน

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชมถำ้ คริสตัล (Crystal Ice Cave) เป็ นถ้ าในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ าแข็งสวี
นาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ในอุทยานแห่งชาติวทั นาโจกุล (Vatnajokull National
Park) โดยถ้ าแห่งนี้มีปากถ้ าที่เป็ นปล่องน้ าแข็งสู งประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่
ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รู ปแบบของถ้ าน้ าแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ าน้ าแข็ง จึงสามารถทาได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความ
โดดเด่นของถ้ าแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ าแข็งคือก้อนน้ าแข็งสี ฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริ สตัล ที่สามารถ
มองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ า ให้ความรู ้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง (ขอสงวนสิ ทธิ์เด็กอำยุต่ำ
กว่ำ 10 ปี ในกำรเข้ ำชมถำ้ คริสตัล เนื่องจำกเป็ นข้ อกำหนดในกำรเข้ ำชมของถำ้ หรื อผู้ที่มีสุขภำพไม่
แข็งแรงและหำกเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆไม่ สำมำรถเข้ ำชมถำ้ ได้ ไม่ ว่ำกรณีใดๆ (เนื่องจำกถำ้ Crystal
Ice Cave จะขึน้ อยู่กบั ปัจจัยของสภำพอำกำศเป็ นสำคัญต้ องเช็คกันวัน/วัน และเพื่อควำมปลอดภัย
เป็ นสำคัญ ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกรำยกำร ทำงบริษทั จะเปลีย่ นให้ ท่ำนไปเข้ ำชมถำ้ ICE
CAVE หรื อ Blue Tunnel ซึ่งมีควำมสวยงำมไม่ แพ้กนั แทน)

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมืองของโรงแรมที่พกั
FOSSHOTEL NUPAR หรื อระดับเทียบเท่ ำ 3 -4 ดำว

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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วันที่ (7)

วิค - หำดทรำยดำ – ขี่ม้ำชมทุ่งลำวำ - เรคยำวิก - โบสถ์ ฮัลล์ กรีมสคิร์คยำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม) หมู่บา้ นทาง
ตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสี ดา ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็ นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี
1991 นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์วิก และให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าของฝากตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านชม หำดทรำยสี ดำ (Black Beach) หรื อ Reynisdrangar (ระยะทำง 10 กม. ใช้ เวลำ
ประมาณ 20 นำที) ซึ่งเกิดจากการสึ กกร่ อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้
โดยทัว่ ไป เกิดจาก การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื้นผิวโลก

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านสนุกสนานกับกิจกรรมขี่ม้ำ (HORSEBACK RIDING) ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ
กิจกรรมเที่ยวชมบรรยากาศชนบทของไอซ์แลนด์บนหลังม้าไอซ์แลนดิกพันธุ์แท้ โดยม้าไอซ์แลนด์
นั้นได้รับการคุม้ ครองจากชาวไอซ์แลนด์เป็ นอย่างดีเพราะว่าเจ้าม้าผมยาวเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจาก
ม้าของผูท้ ี่เข้ามาตั้งรกรากรุ่ นแรกๆ ในช่วงศตวรรษที่ 9 จนถึงปัจจุบนั ม้าไอซ์แลนดิกก็ได้รับความ
คุม้ ครองมายาวนานมากกว่า 1,000 ปี แล้ว อิสระให้ท่านทากิจกรรมหรื อถ่ายรู ปกับม้า (ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม.) ** หำกอำกำศไม่ เอื้ออำนวย ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์งดให้ บริกำร **

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรคยำวิก (ระยะทำง 50 กม. ใช้ เวลำประมาณ 45 นำที) นาท่านชม
โบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุด
ที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์
นี้มีความสาคัญในฐานะที่เป็ น ศาสนสถาน เป็ นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน
(Guðjón Samúelsson) เป็ นผูอ้ อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง
38 ปี คือตั้งแต่ปีเริ่ มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนน Laugavegur ถนนช้อปปิ้ งสายหลักของกรุ งเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้
อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว
**** หำกสภำพอำกำศเอื้ออำนวย และมีกำรพยำกรณ์ ว่ำมีโอกำสเห็นแสงเหนือ นำท่ ำนออกล่ำแสง
เหนือ โดยปรำกฏกำรณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็ น
ปรำกฏกำรณ์ ที่ เกิดขึน้ ตำมธรรมชำติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอำร์ กติก

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน

16 | P a g e

เซอร์ เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์ แลนด์ รวมอยู่ ด้ วย และถือเป็ นปรำกฎกำรณ์ ที่เห็นได้ ยำก ขึน้ อยู่กบั
สภำพอำกำศ, ค่ำ KP , สถำนที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ ทั่วไปเนื่องจำกเป็ นแสงที่มำจำกช่ วงชั้น
บรรยำกำศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่ วงเวลำฟ้ำเปิ ด และอยู่ในระหว่ำงเดือนกันยำยน – กลำง
เมษำยน ของทุกปี ****

วันที่ (8)

เพอร์ ลนั - SOUTH COAST - น้ำตกเซลจำลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกกำร์ ฟอสส์
ไมดำลโจกุล – กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - คีร์กจูแบจำร์ เคลำส์ ตูร์

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านไปชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ชาติอนั
น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอานาจผูย้ งิ่ ใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง

นาท่านถ่ายรู ปกับ Solfar หรื อชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็ นงานประติมากรรมรู ปเรื อที่
ตั้งอยูใ่ นกรุ ง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่ วนมากมักจะ
เข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรื อไวกิ้ง แต่จริ งๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า
“เรื อแห่งความฝัน” และเป็ นบทสรรเสริ ญพระอาทิตย์ดว้ ย เป็ นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่
นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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นาท่านไปชม เพอร์ ลนั (Perlan) เป็ นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขก
เมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็ นผูอ้ อกแบบอาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตั้งอยูบ่ นฐานที่
คล้ายถังน้ ามองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็ นส่ วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรี ม,
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ า และร้านขายของที่ระลึก

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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จากนั้นนาท่านชมและแช่ บ่ อน้ำแร่ บลูลำกูน (Blue lagoon Hot Springs) (ระยะทำง 55 กม. ใช้ เวลำ
ประมาณ 50 นำที) บ่อน้ าพุร้อนที่เกิดที่ข้ ึนเองตามธรรมชาติ ตั้งอยูใ่ นเขตลาวาทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ าในบ่อน้ าแร่ อุดมไปด้วยแร่ ธาตุ
หลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร LAVA RESTAURANT ภำยใน BLUE LAGOON
PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่ (9)

เรคยำวิก – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - ช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ แบบ SET BOX
นาท่านออกเดินทางสู่ สนำมบินเคฟลำวิก
ออกเดินทำงสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสำยกำรบินไอส์ แลนด์ แอร์ เที่ยวบินที่ FI520
เดินทำงถึงทำงสนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน นำท่ ำนตรวจรับสั มภำระ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่า
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรี ยกว่า ออสไซเล่อ
(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคย
ถูกทาลายหมดสิ้ นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม

07.25 น.
12.05 น.
กลำงวัน

ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI) ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน
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ของน้ าพุแห่งความยุติธรรมที่ต้งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหาร
ใหญ่ประจาเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อปปิ้ ง ย่านถนนซายล์
(ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่วา่ จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง พิเศษ เมนู SEAFOOD PLATTER
HILTON CITY HOTEL FRANKFURT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ (10) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - สนำมบิน
เช้ ำ

13.45 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระท่านตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต
ให้ทา่ นได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 921

วันที่ (11) กรุงเทพฯ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ
06.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ ท่ำนในครั้งต่ อๆไป ***
**************************************************************
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อัตรำค่ำบริกำร
เด็กมากกว่า 7
เด็กต่ากว่า 12
ปี
กับ 1 ผูใ้ หญ่ กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

16 – 26 กุมภำพันธ์ 2566

219,900

219,900

199,900

195,900

30,000

9 – 19 มีนำคม 2566

219,900

219,900

199,900

195,900

30,000

** รำคำนีเ้ ป็ นรำคำทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ำนขึน้ ไป **
** หำกต่ำกว่ำ 15 ท่ ำน มีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม หรื อทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ ำนใดที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** รำคำอำจมีปรับขึน้ -ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ
และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** **
หมำยเหตุ :
รำยกำรทัวร์ และรำคำทัวร์ อำจมีกำรปรับ/เปลีย่ นแปลงหำกเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่ น กำรจรำจร / อุบัติเหตุ / สภำพอำกำศ/
กำรเมือง/ ประท้ วง/ ปิ ดถนน/ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน/ ค่ ำเงิน /กำรปรับขึน้ ภำษีน้ำมัน ทำงบริษัทสำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะ โดยทำงบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นหลัก และหำกลูกค้ ำท่ ำนใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรื อ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถทำได้ครบตำมดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ ลูกค้ ำเพรำะทำงบริษัทได้จ่ำยเงิน
ให้ แก่ ทำงแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่ วงหน้ ำก่อนเดินทำงเรียบร้ อยแล
อัตรำนีร้ วม
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 ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
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7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ ำน / วัน
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

5. ค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ** ที่เรำไม่ รวมเข้ ำไว้ เนื่ องจำก โรงแรมในไอซ์ แลนด์ ส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยมี PORTER
บริกำรทุกโรงแรม เพื่อควำมสะดวกของทุกท่ ำน
กำรจองและกำรชำระ
a. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 100,000 บำท ภำยใน 3 วัน นับวันจำกวันจอง
b. จำกวันจองและชำระส่ วนที่เหลือก่ อนเดินทำง 14 วัน
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสื อเดินทำง ก่ อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 25 วัน
หมำยเหตุ
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันทำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเก็บค่ำทัวร์ ท้งั หมดก่อนตำมกำหนด
เงื่อนไขกำรชำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ ว่ำด้ วยเหตุผลใดก็ตำม
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ ให้ ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงเท่ำนั้น
*** หำกท่ำนจองและส่ งเอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ ำ ไม่ทันกำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำรกำรบิน
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด
กำรยกเลิก
- 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 (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ 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 ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ ำงต้ น ***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า 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 และไม่มีอา่ งอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่ำน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอืน่ ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กับท่ ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องกระเป๋ำ
◊ 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 นไทย (TG) อนุ ญ าตให้ บ รรทุ กใต้ท้องเครื่ องบิ น คือ 20 กิ โลกรัม (สาหรั บผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี 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
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