DELIGHT ICELAND 8D 5N
เซลฟอสส์ นํ้ าตกเซลจาลันด์ฟอสส์ นํ้าตกสโคการ์ฟอสส์ ธารนํ้าแข็งโจกุลซาร์ลอน
หาดไดมอนด์ หาดทรายดํา นํ้ าพุร้อนกีเซอร์ นํ้ าตกกูลฟอสส์ บลูลากูน
อุทยานธิ วแควลลิ ร์ เรคยาวิ ค

พิเศษ ตามล่าหาแสงเหนื อ 2 วัน วันละ 4 ชั ่วโมง

วันแรก
20.00 น.
23.05 น.
วันที่สอง
07.40 น.
09.30 น.

เที่ยง

เย็น

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สาย
การบินฟิ นแอร์ (AY) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY144 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เฮลซิ งกิ – เรคยาวิ ค – เซลฟอสส์ – นํ้าตกเซลจาลันด์สฟอสส์ – สโคการ์ – นํ้าตกสโคการ์ – วิ ค
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิ ค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY991 (ไม่ม ี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดิน ทางถึง สนามบิ นเคฟลาวิ ค (Keflavik Airport) ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เดินทางไปยังเมือง เซลฟอสส์ (Selfoss) ที่ตงั ้ อยูท่ างใต้ของประเทศไอซ์เจริญ เป็ นเมืองทีม่ เี ขตตัวเมือง
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไอซ์แลนด์ เนื่องจากเป็ นทัง้ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า รวมถึงอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และเนื่องจากอยูห่ ่างจากเมืองหลวงเรคยาวิคเพียงประมาณ 50 กิโลเมตร ทําให้ง่ายทีจ่ ะเดินทาง
มาท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง นํ้ าต ก เ ซ ล จา ลั น ด์ ส ฟ อ ส ส์
นํา
(Saljalandsfoss) นํ้าตกที่ม ีความสูงถึง 60 เมตรแห่งนี้ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของแม่น้ําเซลจาลันด์ส (Seljalandsa) โดยมีตา
นํ้าอยู่ท่ธี ารนํ้ าแข็ง Eyjafjallaokull และที่น่ าสนใจก็คอื เรา
สามารถทีจ่ ะเดินเข้าไปยังถํ้าเล็กๆ หลังม่านนํ้าตกเพื่อชมวิว
จากอีกมุมมองได้อกี ด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง สโค
การ์ (Skogar) หมู่บา้ นเล็กๆ แสนเงียบสงบที่แม้จะมีประวัติ
การตัง้ ถิน่ ฐานมาตัง้ แต่สมัยชาวไวกิง้ แต่กเ็ ป็ นเพียงหมู่บา้ น
เกษตรกรรมเล็กๆ เลยมีประชากรอยูเ่ พียงไม่กส่ี บิ คนเท่านัน้
หมู่บ้านแห่งนี้กลับมีช่อื เสียงและเป็ นที่รู้จกั เพราะเป็ นเมือง
ที่ต งั ้ ของ นํ้ าตกสโคการ์ (Skogar) นํ า ท่า นชมนํ้ าตกที่ม ี
ความสูง 60 เมตร กว้าง 15 เมตร ด้วยความสูง นัน้ ทําให้
สายนํ้าทีท่ ้งิ ตัวลงมาดูเหมือนม่านนํ้าสีขาวขนาดใหญ่ ดูแล้ว
งดงามชวนมองมาก และด้วยละอองนํ้าที่เกิดจากนํ้าตกทีฟ่ ้ ุงกระจายอยูน่ นั ้ จะทําให้เกิดรุง้ กินนํ้าให้ได้เห็น
อยูบ่ ่อยๆ เลย และหากอยากได้ววิ สวยๆ ในอีกมุมหนึ่งนัน้ ก็แนะนําให้เดินไต่ขน้ึ บันได 428 ขัน้ ขึน้ ไปยัง
ด้านบนเนินเหนือนํ้าตก และที่ดา้ นบนนี้กจ็ ะทําให้สามารถชมวิวกว้างโดยรอบได้แบบไม่มอี ะไรบดบังอีก
ด้วย นํ้าตกสโคการ์ถือเป็ นนํ้าตกที่ใหญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของไอซ์แลนด์และเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดฮิตแห่งหนึ่งของประเทศเลย แล้วนําท่านสูเ่ มือง Vik (วิ ค) เมืองเล็กๆ ที่อยูใ่ ต้สุดของประเทศ เป็ น
เมืองริมทะเลทีใ่ ห้บรรยากาศเงียบสงบ แต่มากด้วยทิวทัศน์แสนงามโดยเฉพาะชายหาดทีเ่ คยได้รบั การจัด
อันดับให้เป็ นหนึ่งในชายหาดทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

โจกุล ซาร์ล อน – หาดไดมอนด์ – เคิ ร์ก ยูแ บร์ย าร์ก เลาสเทอร์ – ทุ่ ง ลาวา Eldharun – วิ ค –
หาดทรายดํา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบ
ธารนํ้าแข็งที่ถอื ได้วา่ ใหญ่ท่สี ดุ ในไอซ์แลนด์ โจกุลซาร์ลอนนี้
เกิดขึน้ ในช่วงปี 1934-1935 จากการที่ธารนํ้าแข็งได้ละลาย
จนกลายเป็ น ทะเลสาบนํ้ า แข็ง แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ก็ย งั มี
สายนํ้าไหลอยู่นนั ้ เอง แต่เมื่อนํ้าแข็งละลายมากขึน้ ในทุกๆ ปี
ทะเลสาบก็ค่อยๆ ขยายขนาดขึน้ เรื่อยๆ จนมีขนาดใหญ่ดงั
ในปั จจุบนั ที่กว้างถึง 18 ตางกิโลเมตร และลึกถึง 200 เมตร
บวกกับนํ้าแข็งก้อนน้อยใหญ่มากมายทีก่ ระจายอยูโ่ ดยทั ่วบริเวณทะเลสาบธารนํ้าแข็งทําให้กลายเป็ นหนึ่ง
ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ ว ให้มาชมทัศนียภาพแสนสวยและแปลกตาทีห่ าชมที่ไหนไม่ได้อกี
แล้วแน่ นอน จากนัน้ นําท่านสู่ หาดไดมอนด์ (Diamond Beach) หาดทรายสีดาํ ที่เกิดจากหินภูเขาไฟที่
แดกตัว แต่ จุดเด่ น ของหาดแห่ ง นี้ไ ม่ใช่ท รายสีดําเหล่านี้ แต่คือก้อนนํ้ าแข็งสีขาวและสีฟ้าใสโปร่ง ใน
หลากหลายทรงและขนาด ยิง่ ดูสวยและโดดเด่นขึน้ ไปอีกเมื่อมาอยูบ่ นหาดทรายสีดาํ ทีด่ ตู ดั กันอย่างดี เมื่อ
เจอกับแสงอาทิตย์กอ้ นนํ้าแข็งเหล่านี้จะส่องประกายระยิบระยับสวยงามมาก เหมือนเพชรเม็ดใหญ่ท่อี ยู่
บนผืนผ้าสีดาํ ด้วยอากาศทีห่ นาวเย็นทําให้กอ้ นนํ้าแข็งนี้ละลายช้ามากจนดูไปแล้วเหมือนไม่ละลายเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
แ ล้ วนํ า ท่ า น สู่ เคิ ร์ ก ยู แ บร์ ย าร์ ก เ ล าส เ ทอ ร์
(Kirkjubaejarklaustur) เป็ นเมืองเล็กๆ ทีม่ หี ลักฐานการตัง้
ถิน่ ที่อยู่มากตัง้ แต่สมัยชาวนอร์สโบราณ เมืองนี้รายล้อมไป
ด้วยสถานทีท่ ่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งและหนึ่งในนัน้ ก็คอื
ทุ่งลาวา Eldharun (Eldharun Lava Field) ให้ท่านได้ช ม
ทุ่ ง ลาวาขนาดใหญ่ ท่ีเ กิด จากการปะทุ ค รัง้ ใหญ่ ท่ี สุ ด ใน
ประวัตศิ าสตร์โ ลกของรอยแยกลากิ (Laki) โดยการปะทุน้ี
เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 1783-1784 ที่ทําให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทัง้ ไอซ์แลนด์และยุโรป และลาวาส่วน
หนึ่งก็ไ ด้ไหลมายังบริเวณหมู่บ้านเคิร์กยูแบร์ยาร์กเลาสเทอร์แห่งนี้ก่อนจะเย็นตัวลง เกิดเป็ นทุ่งลาวา
กว้างประมาณ 560 ตารางกิโลเมตรที่เป็ นทุ่งตะปุ่มตะปํ่ าสูง ตํ่าที่ล้วนปกคลุมไปด้วยหญ้ามอสเกิดเป็ น
ทัศนียภาพแสนแปลกตาแต่กน็ ่าชม ชวนให้ถ่ายรูปเก็บเป็ นทีร่ ะลึกไม่แพ้ทอ่ี ่นื ๆ เลย นําท่านเดินทางกลับ
สู่เมืองวิคเพื่อชม หาดทรายดํา (Black Sand Beach) ทีเ่ ป็ นความหลากหลายทางธรรมชาติท่นี ่าทึง่ อีก
อย่างของไอซ์แลนด์ ด้วยเพราะหาดทรายแห่งนี้ไม่ได้มสี ขี าวหรือสีน้ําดาล แต่กลับมีสดี าํ ที่เกิดจากลาวา
ร้อนๆ ทีไ่ หลออกมาจากภูเขาไฟได้เจอกับนํ้าทะเลทีเ่ ย็นจัดจนเกิดการแข็งตัวก่อนจะแตกออกเป็ นชิน้ เล็ก
ชิน้ น้อยเหมือนทราย และทีด่ า้ นบนชายหาดนี้ยงั มีแท่งหินบะซอลท์ทรงแท่งเหลีย่ มจํานวนมากทีว่ างเรียง
ดูเป็ นระเบียบราวถูกสร้างขึน้ มาโดยมนุ ษย์ แต่ความจริงคือเกิดจากการที่ลาวาเจอกับความเย็นของนํ้า
ทะเลอีกเช่นกัน ได้เป็ นวิวแสนแปลกตาแต่กน็ ่าทึง่ มากเช่นกัน

เย็น

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

นํ้าพุร้อนกีเซอร์ – นํ้าตกกูลฟอสส์ – อุทยานแห่งชาติ ธิงแควลลิ ร ์ – เซลฟอสส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ นํ้าพุร้อนกีเซอร์ (Geysir) ทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศ
ตะวัน ตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ และแน่ น อนว่าต้อง
ไม่ ใ ช่ น้ํ าพุ ร้อ นธรรมดาที่เ ห็น ได้ท ั ่วไป เพราะนํ้ า พุ
ร้อนกีเซอร์เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทม่ี มี านาน
กว่า 10,000 ปี แล้ว และไม่ ใ ช่ น้ํ าพุ ร้อ นที่พุ่ง ออกมา
จากใต้พ้นื ดิน ตลอดเวลา แต่จ ะพุ่งออกมาเป็ นช่วงๆ
ห่างกันประมาณ 10 นาที ซึ่งนํ้าพุร้อนทีอ่ อกมานัน้ จะ
พุ่งออกมาสูงขึน้ ไปในอากาศสูงได้มากถึง 70 เมตรเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมและถ่ายภาพนํ้าพุรอ้ นแสนตื่น
ตาแห่งนี้พร้อมชมวิวสวยๆ ของบริเวณโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
แล้วนําท่านเดินทางต่อสู่ นํ้าตกกูลฟอสส์ (Gullfoss)
หนึ่ งในความสวยงาม ที่ ไ ม่ ค วรพล าดเลยของ
ไอซ์แ ลนด์ ด้วยความยิง่ ใหญ่ ของนํ้ าตกกูลฟอสส์ท่ี
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงก่อนจะทิ้งตัวลงไปด้านล่างทีร่ วม
ความสูงแล้วประมาณ 32 เมตร ด้วยกระแสนํ้าทีม่ าเร็ว
และแรงทําให้เกิดเป็ นละอองสีขาวฟุ้ง ที่ด้านล่างของ
นํ้าตก นํ้าตกกูลฟอสส์ยงั ได้ช่อื ว่า “ไนแองการ่าแห่ง
ไอซ์แลนด์” อีกด้วย สวยและน่ าทึ่ง มากสมกับที่เป็ น
นํ้ าตกขี้น ชื่ออัน ดับต้น ๆ ของไอซ์แ ลนด์ ทําให้เป็ น สถานที่ท่องเที่ย วที่ม ีช่อื เสียงมาก ในแต่ละปี จ ะมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากแวะเวียนมาเยี่ยมชมนํ้ าตกแห่ง นี้กนั ไม่ขาดสาย จากนัน้ ไปต่อกันที่ อุทยาน
แห่งชาติ ธิงแควลลิ ร ์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ทอ่ี ยู่
ห่ า งจากเมือ งหลวงอย่า ง เรคยาวิค ไปเพีย งแค่ 40 กิโ ลเมตรเท่ า นั น้ ถือ เป็ นศูน ย์ก ลางทางด้า น
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางธรณีวทิ ยาทีส่ ําคัญของไอซ์แลนด์ และเป็ นที่ๆ ได้รบั ความ
นิยมจากนักท่องเทีย่ วอีกเช่นกัน เพราะความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทิวทัศน์ในพื้นที่กว้าง
ใหญ่ ของบริเวณอุท ยานที่กว้า งถึง 92.7 ตารางกิโ ลเมตร เป็ น อุท ยานที่ง ดงามในทุกๆ ฤดูกาล โดย
ทัศนียภาพจะเปลี่ยนไปในทุกๆ ฤดูกาล ได้เป็ นความงามถึง 4 แบบที่ไม่ว่าจะเที่ยวช่วงไหนของปี กไ็ ม่
พลาดทีจ่ ะได้ชมธรรมชาติสวยๆ แน่นอน และทีส่ าํ คัญอุทยานแห่งชาติธงิ แควลลิร์น้นี นั ้ ทางองค์การยูเนส
โก้ได้ทาํ การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2004 จากนัน้ นําท่านเดินทางกลังสู่ เมือง
เซลฟอสส์ (Selfoss)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel South Coast หรือระดับเดียวกัน

เที่ยง

เย็น

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

เย็น

เรคยาวิ ค – บลูลากูน – กิ จกรรมล่าแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เมือง เรคยาวิ ค (Reykjavik) เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ของประเทศไอซ์แลนด์ อยูต่ ดิ ชายทะเลในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็ นเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์แต่กย็ งั คงเสน่ ห์ในแบบ
ไอซ์แลนด์ให้เห็นได้โดยรอบตัวเมืองไม่วา่ จะเป็ นจากอาคารบ้านเรือ หรือสถาปัตยกรรมต่างๆ แต่ถงึ อย่าง
นัน้ ทิวทัศน์โดยรอบเมืองเรคยาวิคก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ เลย ไม่ว่าจะเป็ นแม่น้ําลําธาร ทุ่งหญ้า
และภูเขาสูง ทีช่ วนให้เทีย่ วชมให้ครบในทุกๆ ส่วนเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า บ่อสปานํ้าร้อนธรรมชาติขนาด
ใหญ่ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอย่างมาก เพราะในนํ้าสีฟ้าขุน่ ทีอ่ ุณหภูมสิ งู ถึง 40 องศาเซลเซียสนัน้ อุดมไปด้วยแร่
ธาตุจํานวนมากที่ดตี ่อผิว และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อย่างดี การลงไปแช่น้ํานัน้ ต้องใส่ชุดว่ายนํ้าซึ่ง
จะมีจุดให้เปลี่ยนชุดแล้วล้างตัวก่อนจะลงสระ บลูลากูนแม้จะเพิง่ เกิดขึน้ ในปี 1981 นี้เองแต่กไ็ ด้รบั ความ
นิยมอย่างมากจนกลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยของไอซ์แลนด์ และมีนักท่องเที่ยวมาเยีย่ ม
เยือนเป็ นจํานวนมาก และอีกกิจกรรมทีพ่ ลาดไม่ได้เลยก็คอื การพอกหน้าด้วยโคลน Silicon Mud Mask ที่
จะบํารุงผิวหน้าให้อ่อนนุ่มและชุ่มชืน้ เมื่อรวมแล้วบลูลากูนจึงเป็ นเหมือนสปาชัน้ เยีย่ มแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดับเดียวกัน
นําท่านทํากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” (Aurora
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทต่ี ดิ อันดับต้นๆ
ของกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องไม่พลาด ติดกระแสความ
นิยมไม่เสื่อมคลาย ทังนี
้ ้กต็ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากฟ้ า
ฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพื่อให้ฟ้าเปิ ดเต็มทีแ่ สง
เหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็ นขวัญตา ด้วยเพราะแสง
เหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาวที่
ท้องฟ้ าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็น
เป็ นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ าสวยงามและตรึงตาอย่าง
ทีส่ ุด

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

เรคยาวิ ค – โบสถ์ฮลั ล์กริมสเคิ รค์ ยา – บ้านฮอฟดิ – ศาลาว่าการเมือง – อาคารเพอร์แลน – บ้าน
ภูเขาไฟ – ช้อปปิ้ ง ถนน Laugavegur
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชมเมือง เรคยาวิ ค (Reykjavik) ชม โบสถ์ฮลั ล์กริมส
เคิ ร์ค ยา (Hallgrimskirkja) โบสถ์ ใ นนิ ก ายลู เ ธอรัน ที่ ดู
ยิง่ ใหญ่ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ส ร้า งขึ้น โดยได้ร บั แรงบัน ดาลใจมาจาก
เอกลักษณ์เด่น ของไอซ์แลนด์อย่างภูเขาสูงและธารนํ้ าแข็ง
ตัว โบสถ์ ท่ีส ร้างเสร็จ ในปี 1986 นี้ สูง ถึง 74.5 เมตรนี้ เ ป็ น
แลนด์มาร์เด่นของเมืองทีส่ ามารถเห็นได้ในแทบจะทุกๆ มุม
เมือง แม้จะใช้เวลาสร้างนานถึง 41 ปี แต่กถ็ อื ว่าคุม้ ค่าการรอ
คอยเพราะตัวอาคารนัน้ ออกแบบเป็ นเหมือนลาวาร้อนที่แข็ง ตัวกลายเป็ น แท่งหิน บะซอลท์ทรงเหลี่ยม
เรียงไล่ระดับซ้อนกันจนได้เป็ นสถาปัตยกรรมทีส่ วยงามอลังการ และทีด่ ้านหน้าโบสถ์นนั ้ จะพบกับรูปปั ้น
ของ เลฟร์ อีร ิกสัน (Leif Erikson) หนึ่ง ในคนที่ม ีบทบาทสําคัญ ในการค้น พบทวีปอเมริกาเหนือและ
กรีนแลนด์ รูปปัน้ ชิน้ นี้ได้รบั เป็ นของกํานัลจากอเมริกามาในปี 1930 แล้วไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านฮอฟดิ
(Hofdi House) บ้านทีด่ ูภายนอกแล้วเหมือนบ้านธรรมดาๆ ทั ่วไป แต่บ้านหลังนี้เคยเป็ นสถานที่ประชุม
ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โรนัลด์ แรเกน และประธานาธิบดีรสั เซีย มิเคล กอร์บาชอฟ เมื่อปี
1986 ในการหาข้อตกลงเพื่อยุตสิ งครามเย็น ตัวบ้านได้สร้างขึน้ ในปี 1909 เคยเป็ นที่อยูข่ องทัง้ นักกวี นัก
ธุร กิจ และนัก การทูต ก่อ นที่ท างการเรคยาวิคได้ทําการซื้อบ้านและบูร ณะให้ม ีส ภาพดีส มบูร ณ์ ท่ีสุ ด
ปัจจุบนั ได้ใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งานประชุมและรับรองบุคคลสําคัญ ชม ศาลาว่าการเมือง (Reykjavik City
Hall) อาคารที่ดูทนั สมัยและออกแบบเป็ นสไตล์โมเดิร์นแห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของเมืองเรคยาวิค
เปิ ดใช้เมื่อปี 1992 เพื่อเป็ นทีท่ าํ การเมือง และยังใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงงานศิลปะ จัดงานประชุม รวมไป
ถึงงานแสดงดนตรีด้วย จากนัน้ นําท่านสู่ อาคารเพอร์แลน (Perlan) แลนด์มาร์กแสนเด่นอีกแห่งของ
ไอซ์แ ลนด์ ตัว อาคารทรงกระบอกเหมือนแทง์น้ํ าขนาดใหญ่ ครอบด้ว ยโดมแก้วแห่ง นี้ตงั ้ อยู่บ นเนิ น
Oskjuhlio เหนือเมืองเรคยาวิค แต่เดิมนัน้ อาคารนี้ได้สร้างขึน้ เพื่อเป็ นทีเ่ ก็บนํ้าร้อนก่อนจะถูกเปลีย่ นเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นสถานที่จดั งานแสดงเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ประเทศไอซ์แลนด์ ธรรมชาติภูมศิ าสตร์ของ
ประเทศ และอื่นๆ อีกมาก นําท่านขึน้ ไปยัง จุดชมวิ ว Observation Deck ทีอ่ ยูบ่ นชัน้ 4 เพื่อชมวิวสวยๆ
ของเมืองเรคยาวิคจากด้านบนแบบ 360 องศา ซึง่ จะมองเห็นทิวทัศน์รอบๆ ได้โดยทั ่ว รวมไปถึงทุ่งกว้าง
และแนวทิวเขาทีร่ ายล้อมเมือง เป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีไ่ ม่ควรพลาดเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านไปยัง บ้านภูเขาไฟ (Volcano House) สถานทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับภูมศิ าสตร์ของไอซ์แลนด์ ทีจ่ ะให้
ความรู้เกี่ยวกับภูมศิ าสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมไปถึงกลไกของการเกิด
ภูเขาไฟ ปฏิกริ ยิ าทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ทีจ่ ะตามมา ในทุกๆ ชั ่วโมงจะมีการแสดงสารคดี
เกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟให้ชม ในบ้านภูเขาไฟนี้ยงั มีร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกให้ซอ้ื ติดไม้
ติดมือกลับไปเป็ นของฝากอีกด้วย จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งที่ ถนน Laugavegur ถนน
สายช้อปปิ้ งยอดนิยมสายหนึ่งของเมืองเรคยาวิค ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร ไป
จนถึงร้านขายของทีร่ ะลึกเรียงรายสองข้างทางให้ชมกันตามชอบ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดับเดียวกัน
นําท่านทํากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern Lights) เพื่อชมแสงเหนือปรากฎการณ์ยอดนิยมใน
หมู่นกั ท่องเทีย่ ว เป็ นปรากฏการทางธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับแสงทีน่ ่าตื่นตาทีส่ ุดอย่างหนึ่ง และหากโชคดี
ฟ้ าเปิ ด อากาศโปร่งก็จะได้เห็นแสงเหนือทีก่ ระจายอยูท่ ั ่วท้องฟ้ ากันอย่างจุใจ

วันที่เจ็ด
เช้า

เรคยาวิ ค - สนามบิ นเคฟลาวิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY992 แวะเปลีย่ น
เครื่อง (ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY141
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

10.20 น.
15.50 น.
16.50 น.
วันที่แปด
07.25 น.

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มกราคม

13 – 20 ม.ค. 63

กุมภาพันธ์

5 – 12 ก.พ. 63
26 ก.พ. -4 มี.ค. 63

มีนาคม

11 – 18 มี.ค. 63
18 – 25 มี.ค. 63
24 – 31 มี.ค. 63

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

ราคา

89,900

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย (AY)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีห กั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขันตํ
้ ่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษ ัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ในวันทีย่ น่ื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจาํ นวนไม่ตา่ํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมลิ าํ เนา พร้อมกับหนังสือรับ
ทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate)
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

7. กรณีท่บี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษ ัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ง ฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่
ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ม เติม ทางบริษ ัท ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
13. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขันตอนการย่
้
นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
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 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................EMail…………………………………………………………….
 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

