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แลว้ออกเท่ียวกนัไดเ้ลย
ไม่ตอ้งรอกรุป๊เต็ม

เหมาแบบ PRIVATE ในราคาธรรมดาๆ พรอ้ม DRIVER GUIDE ประกบติดพาเท่ียว
ตามเก็บภาพสวย ๆ ตลอดเสน้ทาง….

รวบรวมสมาชิก 4-8 ทา่น



ครบทกุไฮไลท์ !!!
เรามีสถานท่ีเบือ้งตน้ท่ีจะพาไป แตก่็สามารถปรบัลด หรอืเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ 
เราเชคสภาพอากาศ แลว้พาเที่ยวกนัวนัตอ่วนั 
….ไมต่อ้งทนไปท่ีท่ีเป็นไฮไลทเ์ดด็ ๆ แตฝ่นตก….ไปขึน้เขาวนัท่ีหมอกลงไมเ่หน็
อะไร….ไปเดินเลน่ในเมืองในวนัหยดุท่ีเงียบสงดั แสงก าลงัสวยยงัไมอ่ยากกลบั
ขอนั่งรอดพูระอาทิตตก ขอตื่นเชา้ไปดพูระอาทิตยข์ึน้…..!!

เสน้ทางท่ีปรบัเปลี่ยนได้



ตามลา่ หาแสงเหนือ
เราไมร่อโชคชะตา ใหแ้สงเหนือมาปรากฏตรงหนา้
สลบัวนัลา่แสงเหนือไดต้ามตอ้งการ เชคสภาพอากาศแบบเรยีลไทม ์
ไมต่อ้งไปดแูสงเหนือในวนัท่ีฟา้ไมเ่ป็นใจ จนกวา่คณุจะไดเ้หน็ จนกวา่คณุจะไดถ้่ายภาพสวยๆ 
เราจะท าใหค้ณุมีโอกาสเห็นแสงเหนือเทา่ท่ีเราจะท าได้

มารวมสรา้งสถิติเหน็แสงเหนือ 100% กบัเรากนัตอ่ครบั



จะมีใครวา่งจบัจอง !!!
เกา้อีย้งัวา่ง



ตรงไหนสวย แวะจอด
โปรแกรมแบบหลวมๆ ปรบัเปลี่ยนไดส้บายๆ ไมเ่รง่รบี



วนัแรกของการเดินทาง (1) 06.00 น. เชคอิน สนามบินสวุรรณภมูิ ประตทูางเขา้หมายเลข 8
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซงิกิ โดยเท่ียวบินท่ี AY 142
15.15 น. ถึง กรุงเฮลซงิกิ รอเปล่ียนเท่ียวบิน
16.15 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเคฟลาวิก โดยเท่ียวบินท่ี AY 993
17.00 น. ถึง เมืองเคฟลาวิก

เดินทางเขา้สู่เมืองหลวง REYKJAVIK
พกั GRAND HOTEL REYKJAVIK (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) GULLFOSS
GEYSIR 
พกั HOTEL VIK I MYRDAL (หรอืเทียบเท่า) พกั 3 คืนติด ไม่ตอ้งเหน่ือยจดักระเป๋า

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) JOKULSARLON
DIAMOND BEACH
REYNISFJARA
FJADRARGLJUFUR
พกั HOTEL VIK I MYRDAL (หรอืเทียบเท่า) พกั 3 คืนติด ไม่ตอ้งเหน่ือยจดักระเป๋า

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) SKOGAFOSS
SELJALANDFOSS
SOLHEIMASANDUR PLANE WRECK
พกั HOTEL VIK I MYRDAL (หรอืเทียบเท่า) พกั 3 คืนติด ไม่ตอ้งเหน่ือยจดักระเป๋า

ก าหนดการเดินทางครา่วๆ
โปรแกรมหลวมๆ สามารถปรบัลดเพิ่มเติมได ้แมแ้ตส่ายการบิน



วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) THINGVELLIR NATIONAL PARK
พกับา้นพกัส่วนตวั ณ BORGANESS (หรอืเทียบเท่า) สามารถชมแสงเหนือไดช้ดัๆ ณ ท่ีพกั

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) KIRKJUFELL
BLACK CHURCH
พกับา้นพกัส่วนตวั ณ BORGANESS (หรอืเทียบเท่า) สามารถชมแสงเหนือไดช้ดัๆ ณ ท่ีพกั

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) น าท่านเขา้สู่ตวัเมืองหลวง REYKJAVIK
CITY TOUR REYKJAVIK
HALLGRIMSKIRKJA
RAINBOW STREET
MARINA
พกั GRAND HOTEL REYKJAVIK (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีแปดของการเดินทาง 04.00 น. ออกจากโรงแรมท่ีพกั
06.30 น. เชคอิน สนามบินเมืองเคฟลาวิก
09.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซงิกิ โดยเท่ียวบินท่ี AY 992
15.50 น. ถึง กรุงเฮลซงิกิ รอเปล่ียนเท่ียวบิน
17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยเท่ียวบินท่ี AY 141

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง 07.15 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ



นัน้นบัว่าเป็นอีกหนึ่งในความสวยงามทางธรรมชาติท่ีใครมาเท่ียวชมความงดงามของไอซเ์เลนดเ์เลว้ตอ้งไม่
พลาดมาเท่ียวชม โดยมนัตัง้อยู่บรเิวณขอบทางดา้นเหนือของท่ีราบลุ่มตอนใตข้องไอซเ์เลนด์ ซึง่มีระดบัสงู 
105 ถึง 120 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เเละบรเิวณเเห่งนีจ้ะมีน า้พรุอ้นมากกว่า 50 เเห่งกระจายตวักนัอยู่
มากมาย นบัว่าเป็นอีกจดุท่องเท่ียวท่ีนิยมอย่างมากในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวไอซเ์เลนด์ เพราะมนัคือหนึ่ง
ในสามของสถานท่ีท่องเท่ียววงเเหวนทองค า ท่ีใครมาเท่ียวไอซเ์เลนดต์อ้งมาเท่ียวชมใหไ้ด้

GEYSIR



เรยีกไดว้่าเป็นไนลแ์องการา่แห่งไอซแ์ลนด ์
โดยไดก้ารรบัรองใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามจากองคก์รยเูนสโก

GULLFOSS



มหศัจรรยโ์จกลุซาลอน ทะเลสาบธารน า้แข็งพนัปี เป็นท่ีรูจ้กักนัเป็นอยา่งดีวา่เป็น
ทะสาปธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซแ์ลนด์

JOKULSARLON



น า้แข็งสีขาวท่ีเกินจากธรรมชาติมีรูปรา่งไม่ซ  า้กนั เงาวาวเหมือนอญัมณี 
บางกอ้นเหมือนเพชร กอ้นใสจะเปลง่ปรายสวยงามเม่ือโดนพระอาทิตย์
สอ่ง บางกอ้นสีขุ่น มีสีขาว สีฟ้า สีด  า ย่ิงดโูดดเด่นเม่ือตดักบัหาดทรายสีด า

DIAMOND BEACH



REYNISFJARA
เรยนิ์สฟยารา หาดทรายสีด า มหศัจรรยธ์รรมชาติแห่งไอซแ์ลนด ์จดุท่ีมีหาดทรายสีด าท่ีสวยท่ีสดุของประเทศไอซแ์ลนด ์
และขา้งๆกนั แท่งหินบะซอลตท์รงกระบอกหกเหลี่ยมเรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั





FJADRARGLJUFUR
หบุเขา Fjaðrárgljúfur ช่ือนีใ้ครเห็นก็ตอ้งคิดวา่ ตอนตัง้ช่ือมีแมวเดินเหยียบคียบ์อรด์แน่ ๆ แตน่ี่คือช่ือจรงิของหบุเขา
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อลงัการน า้ตกสโกการฟ์อสส์ กบัไอน า้ที่ฟุง้กระจายและสายรุง้ที่ทอดลงมายามมีแสงแดดตลอดเวลา

SKOGAFOSS



น า้ตกท่ีไดร้บัความนิยมจากช่างภาพติดอนัดบัตน้ๆ น า้ตกนีอ้ยู่ใกลเ้สน้วงแหวน 
ความสงูน า้ตก60เมตร จดุท่ีนกัถ่ายรูปนิยมถ่าย ตอ้งเดินฝ่าละออกน า้ตกเขา้ไป

SELJALANDFOSS



วา่กนัวา่ท่ีน่ีเป็นภเูขาท่ีมีคนถ่ายรูปมากท่ีสดุในไอซแ์ลนด์
KIRKJUFELL



โบสกส์ีด  า โดน่เดน่อยู่กลางทุ่ง สาย LANDSCAPE หา้มพลาด

BLACK CHURCH



เมืองหลวงท่ีถกูจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองที่น่าอยู่ท่ีอนัดบัตน้ๆของโลก

REYKJAVIK



แลว้เจอกนั…



อาหารการกิน
ไมร่วมราคาอาหาร กลางวนั และเยน็

เน่ืองจากการเท่ียวแบบไมต่ายตวั ท าใหท้างเราไมส่ามารถจองอาหารลว่งหนา้ได้

แตไ่มต่อ้งหว่ง เรื่องการกิน ไกดข์องเราจะพาทา่นแวะชิม ลองชิม ทกุรา้นเด็ด รา้นดงั !!!
เดินตลาดพืน้เมือง ทานอาหารง่ายๆขา้งทาง หรอืจะรา้นหรูกบัโลเคชั่นสวยๆ แวะซปุเปอรม์าเก็ต
หาซือ้วตัถดุิบมาท าอาหารที่บา้นพกัชิลล์ๆ หาไวนพื์น้เมือง เบียรท่ี์อยากลอง
มาด่ืมด ่ากบับรรยากาศระเบียงบา้นพกัวิวสวยๆ จดัใหไ้ดห้มด….



โดดเดน่ดว้ยท่ีพกั
- เนน้พกัสองคืนติด ไมต่อ้งเหน่ือยจดักระเป๋าบอ่ย ๆ
- โลเคชั่นกินขาด นอ้ยทวัรน์กัท่ีจะไดม้าพกั
- พกับา้นเป็นหลงั สว่นตวัสดุๆ นั่งพกั จิบไวน ์เบียร ์หรอืจะท าอาหารง่ายๆ ก็สามารถท าได้
- ท่ีพกัสวยเสียจนหลายๆครัง้ สมาชิกขอตดัโปรแกรมเท่ียวออกเพ่ือนอนเลน่ นั่งเล่นอยูท่ี่พกัชิลล์ๆ



Aurora | Winter | BORGANESS HOME
บา้นพกั 3 หอ้งนอน สว่นตวัสดุๆ สามารถชมแสงเหนือไดจ้ากท่ีพกั



อตัราค่าบรกิาร

มา 6-8 ทา่น ทา่นละ 129,000.-

รวมตั๋วเครื่องบิน วีซา่ ท่ีพกัสวย ๆ อาหารเชา้ รถ ไกด ์คา่น า้มนั ทางดว่น ภาษี ประกนั เรยีกว่า
จ่ายทีเดียวจบ ครบทัง้เสน้ทาง !!!

ไมร่วมค่าอาหารกลางวนัและเยน็ (ไกดแ์นะน าใหท้กุมือ้) โดยเฉลี่ยประมาณมือ้ละ 15 EUR
ไมร่วมคา่กิจกรรมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม (เราพาไปฟร ีทา่นจ่ายคา่เขา้)

มา 4 ทา่น ทา่นละ 159,000.-



หมายเหตุ
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ และท่านอาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ท่ีเกิดขึน้

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ 

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) แลว้ถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกประเทศเน่ืองจากสขุภาพไม่เอือ้อ  านวย
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รอื บตัรโดยสารราคาพเิศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอยืนยนัว่า 
คณะทวัรอ์อกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้บัค  ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทกุกรณี และควร
ออกตั๋วภายหลงัจากการวางมดัจ าและด าเนินการย่ืนวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้

- บรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถกูปฏิเสธวีซา่หรอืการเขา้เมืองอนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมทีพั่ก ส าหรับกลุ่มบุคคลทีมี่ความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ท าลายทรัพย์สิน 
หรือเจตนาท าผิดกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุกุขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัรเ์พื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อย่างมีความสขุ


