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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

สนุกสนานประสบการณ์

บลูลากูน หรือ ทะเลสาบสีฟ้า

แสงเหนือ ที่สามารถมองเห็นได้

การขับสโนว์โมบิล

สถานที่ท่องเที่ยวเระดับโลก

ตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไป

ด้วยตัวท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง

อาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ

Aurora

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์

H-J สายการบินไทย เจ้า

หน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน
กระเป๋าและการเช็คอิน

DAY 1

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร เ ดิ น ท า ง

กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์)
0 1 . 2 0 น . อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ โ ค เ ป น เ ฮ เ ก้ น

DAY2

โ ด ย เ ที่ ย ว บิ น ที่ T G 9 5 0
07.40 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น
นครหลวงของเดนมาร์ก
นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัส
หน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ชมสัญลักษณ์
ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ล เมอร์เมด”
อนุสาวรีย์เงือกน้อย
14.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก โดยสาย
การบินไอซ์แลนด์ แอร์ โดยเที่ยวบินที่ FI 205
15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก กรุงเรกยาวิก
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เรกยาวิก – สะเนเฟลเนส – เบอกาเนส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของกรุงเรกยาวิก
(Hallgrímskirkja)

ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์

ออกแบบ

สถาปัตยกรรมอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี แล้วนำท่านไปชมสถานที่
สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่อเมริการัสเซีย ในการยุติสงครามเย็น
บ่าย

นำท่านสู่แหลมสะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES) นำท่านชมและถ่ายภาพกับภูเขาเคิร์กจู
เฟล (KIRKJUFELL) หรือหมวกแม่มด สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์
แล้วออกเดินทางสู่ เบอกาเนส (BORGARNES)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม B.59 หรือระดับเดียวกัน
** หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน **

DAY 3

เบอกาเนส – ซิงเควลลีร์ – น้ำตกกูลฟอสส์

เช้า นำท่านชมเรคฮอลท์ (REYKHOLT) เมืองใหญ่
อันดับสองของไอซ์แลนด์ บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจาก
ไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำ
บ่าย นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
ของไอซ์แลนด์

ในเส้นทางวงแหวนทองคำ

ชม

ซิงเควลลิร์

เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและ

อเมริกา ชมน้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) หรือไน
แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์

แล้วไปชมน้ำพุร้อน

ธรรมชาติ เกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้น
สูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ด้วยพลังงานที่อยู่
ใต้หินเปลือกโลก

DAY 4

– น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์

ค่ำ ออกเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS)
นำเข้าที่พักโรงแรม SELFOSS หรือระดับเดียวกัน

เซลฟอสส์ – เซลยาลันส์ ฟอสส์ –
สโกก้าฟอสส์ – ไมดาลโจกุล – สกาฟตาเฟล

DAY 5

เช้า

นำท่านชมกับน้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์

(SELJALANSFOSS)

น้ำตกที่มีความสวยงามและ

แปลกตา ที่โอบล้อมไปด้วยมอส ต้นหญ้า จากนั้นสู่น้ำ
ตกสโกก้าฟอสส์ (SKOGARFOSS)

ถือได้ว่าเป็น

น้ำตกที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์ และชมพิพิธภัณฑ์พื้น
บ้าน SKOGAR FOLK MUSEUM ที่แสดงถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไอซ์แลนด์
บ่าย

นำท่านสู่ไมดาลโจกุล (MYRDALSJOKULL)

จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ และ
สนุกสนานกับสโนว์โมบิล SNOW MOBILE ด้วย
ตัวท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง แล้วเดินทางสู่สกาฟตา
เฟล (SKAFTAFELL)
ค่ำ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม FOSS HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

DAY 6
สกาฟตาเฟล – โจกุลซาลอน (ไอซ์เบิร์ก) – วิค
เช้า

นำท่านสู่ทะเลสาบน้ำแข็งโจกุลซาลอน (JOKULSARLON) เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่
ที่สุดของไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล ก่อให้เกิดเป็นทะเลสาบ
สีมรกต นำท่านล่องเรือชมก้อนน้ำแข็งไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) ขนาดต่างๆ อย่างใกล้ชิด
จนสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ และชี้ชวนกันจินตนาการรูปลักษณ์ของก้อนไอซ์เบิร์กแต่ละ
ก้อน
หมายเหตุ

**เรือมีเฉพาะกลางเมษายน-ปลายตุลาคม (อาจก่อนหรือหลัง-ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เลย

จากนี้มาชมและถ่ายรูป

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองวิค (VIK) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยภูเขา, ทุ่งหญ้า, ฝูง
ม้าและฝูงวัว รวมทั้งทิวทัศน์ของทะเลที่งดงาม นำท่านชมหาดทรายสีดำและเนินเขาริม
ทะเลที่มีลักษณะเป็นแท่งหินรูปร่างแปลกๆ เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และ
แนวหินบะซอลต์

ค่ำ

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ICELANDAIR หรือระดับเดียวกัน

DAY 7

วิค – บลูลากูน – เคฟลาวิก
เช้า นำท่านสู่บลูลากูน หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของ

ไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ที่มาเยือนไอซ์
แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้
บ่าย นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิว
พรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA
เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ได้เวลาอันสมควรแล้ว
เดินทางไปเคฟลาวิก
ค่ำ

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PARK INN BY

RADISSON หรือระดับเดียวกัน

เคฟลาวิก – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมนี)

DAY 8

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม แล้วเดินทาง

ไปสนามบิน
07.25 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการ
บินไอซ์แลนด์ แอร์ เที่ยวบินที่ FI 520
12.55

น.

ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท

เมือง

ศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงินของ
เยอรมนี
บ่าย นำท่านสู่ย่านการค้าเพื่อช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ใน
ห้างสรรพสินค้า

หรือสินค้าแบรนด์เนม

นาฬิกา,

กระเป๋าแบรนด์ดัง
ค่ำ

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม

MOVENPICK

FRANKFURT CITY (2คืน) หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 9 แฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – กรุงเทพฯ

เช้า

อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ หรือเลือกซื้อของเพิ่มเติม

บ่าย

นำท่านสู่ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG ) เมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมนี และยังเป็น
เมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่

8

นำท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(HEIDELBERG CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์

ชมถังหมักองุ่นเพื่อ

ผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วนำท่านชมวิวสวยของเมืองและสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์
จากนั้นนำท่านสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อทำคืนภาษีและตรวจเช็คสัมภาระ
20.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ 10 แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ
12.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

DAY 9/10

เงื่อนไขการจองทัวร์
รายการทัวร์

แกรนด์ไอซ์แลนด์ A 10 วัน (TG)

อัตราค่าบริการ

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

เด็กมีเตียง
( 5-11 ปี )

เด็กไม่มีเตียง
( ไม่เกิน 5 ปี )

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว

6, 21 ตุลาคม

174,000

143,000

134,000

+27,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป–กลับแบบหมู่คณะ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ
(จำนวนน้ำหนักเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน)
และกระเป๋าใบเล็ก สำหรับนำขึ้นเครื่องบิน น้ำหนักไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ

ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลง ในโรงแรม
ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าทิปพนักงานบริการในร้านอาหาร
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานจากบริษัทฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท, เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว), เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
“โดยทั่วไป บริษัทต่างๆจะใช้ประกันกลุ่มแบบเหมาจำนวนมาก จากตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครอง
แต่อุบัติเหตุ และเบี้ยประกันมีราคาถูก แต่บริษัทยูนิตี้ 2000 ทัวร์ มีการซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัท
ALLIANZ ให้อีก 1 ฉบับ ต่อท่าน เพื่อให้การคุ้มครอง จากการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ และต้องเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล ที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ (ยกเว้นโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
มาก่อนเดินทาง)”

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตาม
สายการบินกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
ค่ า ทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางชำรุด หรือสูญหาย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เช่น ทำสิ่งของตามร้านแตก ทำอุปกรณ์ใน
โรงแรมเสียหาย ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและการชำระเงินค่าทัวร์
งวดที่ 1 : ชำระเงินท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังได้รับใบเสนอราคา เพื่อสำรองที่นั่ง
งวดที่ 2 : ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน
* หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ตั๋วสายการบินแบบชั้นพิเศษ หรือแบบชั้นธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
แยกต่างหาก

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-40 วัน หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การเดินทาง
*การหักค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎเกณฑ์สากล แต่ในความเป็นจริง บริษัทฯ จะหาทางคืนเงินท่านให้ได้มาก
ที่สุด เพราะบริษัทฯ เข้าใจในเหตุสุดวิสัยของลูกค้า

เอกสารการรับเงินคืน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนเงินมัดจำ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจำต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

