
 
DELIGHT ICELAND 8D 5N  

เซลฟอสส ์น้ําตกเซลจาลนัดฟ์อสส ์น้ําตกสโคการฟ์อสส ์ธารน้ําแขง็โจกลุซารล์อน 

หาดไดมอนด ์หาดทรายดาํ น้ําพรุ้อนกีเซอร ์น้ําตกกลูฟอสส ์บลูลากนู 

อทุยานธิวแควลลิร ์เรคยาวิค  

พิเศษ ตามล่าหาแสงเหนือ 2 วนั วนัละ 4 ชัว่โมง 

 

 



   

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู  

20.00 น.    พรอ้มกนัที่ ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู8 แถว S สาย

การบนิฟินแอร ์(AY) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 

23.05 น.        ออกเดนิทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิฟินแอร ์เที่ยวบนิที่ AY144 (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – เซลฟอสส ์– น้ําตกเซลจาลนัดส์ฟอสส ์– สโคการ ์– น้ําตกสโคการ ์– วิค 

07.40 น.         ออกเดนิทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบนิฟินแอร ์เที่ยวบินที่ AY991 (ไม่มี

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

09.30 น.   เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิค (Keflavik Airport) ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

เดนิทางไปยงัเมอืง เซลฟอสส์ (Selfoss) ที่ตัง้อยูท่างใต้ของประเทศไอซเ์จรญิ เป็นเมอืงทีม่เีขตตวัเมอืง

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไอซ์แลนด ์เนื่องจากเป็นทัง้เมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิการคา้ รวมถงึอุตสาหกรรมของ

ประเทศ และเนื่องจากอยูห่่างจากเมอืงหลวงเรคยาวคิเพยีงประมาณ 50 กโิลเมตร ทาํใหง้่ายทีจ่ะเดนิทาง

มาท่องเทีย่ว 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  

ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ยัง  น้ํ า ต ก เ ซ ล จ า ลัน ด์ ส ฟ อ ส ส์                 นํา

(Saljalandsfoss) น้ําตกที่มีความสูงถึง 60 เมตรแห่งนี้ถือ

เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําเซลจาลนัดส์ (Seljalandsa) โดยมตีา

น้ําอยู่ที่ธารน้ําแขง็ Eyjafjallaokull และที่น่าสนใจก็คอื เรา

สามารถทีจ่ะเดนิเขา้ไปยงัถํ้าเลก็ๆ หลงัม่านน้ําตกเพื่อชมววิ

จากอกีมุมมองไดอ้กีดว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืง สโค

การ ์(Skogar) หมู่บา้นเลก็ๆ แสนเงยีบสงบที่แมจ้ะมปีระวตัิ

การตัง้ถิน่ฐานมาตัง้แต่สมยัชาวไวกิง้ แต่กเ็ป็นเพยีงหมู่บา้น

เกษตรกรรมเลก็ๆ เลยมปีระชากรอยูเ่พยีงไม่กีส่บิคนเท่านัน้ 

หมู่บ้านแห่งนี้กลบัมชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกัเพราะเป็นเมอืง

ที่ตัง้ของ น้ําตกสโคการ์ (Skogar) นําท่านชมน้ําตกที่มี

ความสูง 60 เมตร กว้าง 15 เมตร ด้วยความสูงนัน้ทําให้

สายน้ําทีท่ ิ้งตวัลงมาดเูหมอืนม่านน้ําสขีาวขนาดใหญ่ ดแูล้ว

งดงามชวนมองมาก และดว้ยละอองน้ําที่เกดิจากน้ําตกทีฟุ้่งกระจายอยูน่ัน้จะทาํใหเ้กดิรุง้กนิน้ําให้ไดเ้หน็

อยูบ่่อยๆ เลย และหากอยากได้ววิสวยๆ ในอกีมุมหนึ่งนัน้กแ็นะนําให้เดนิไต่ขึน้บนัได 428 ขัน้ ขึน้ไปยงั

ดา้นบนเนินเหนือน้ําตก และที่ดา้นบนนี้กจ็ะทาํให้สามารถชมววิกวา้งโดยรอบไดแ้บบไม่มอีะไรบดบงัอกี

ดว้ย น้ําตกสโคการถ์ือเป็นน้ําตกที่ใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของไอซแ์ลนด์และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดฮติแห่งหนึ่งของประเทศเลย แล้วนําท่านสูเ่มอืง Vik (วิค) เมอืงเลก็ๆ ที่อยูใ่ต้สุดของประเทศ เป็น

เมอืงรมิทะเลทีใ่หบ้รรยากาศเงยีบสงบ แต่มากดว้ยทวิทศัน์แสนงามโดยเฉพาะชายหาดทีเ่คยไดร้บัการจดั

อนัดบัใหเ้ป็นหนึ่งในชายหาดทีส่วยทีสุ่ดในโลก  

เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดบัเดียวกนั 



   

 

 

วนัท่ีสาม โจกุลซาร์ลอน – หาดไดมอนด์ – เคิร์กยูแบร์ยาร์กเลาสเทอร์ – ทุ่ งลาวา Eldharun – วิค –  

หาดทรายดาํ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู่ โจกลุซารล์อน (Jokulsarlon) ทะเลสาบ

ธารน้ําแขง็ที่ถอืได้วา่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์โจกุลซารล์อนนี้

เกดิขึน้ในช่วงปี 1934-1935 จากการที่ธารน้ําแขง็ได้ละลาย

จนกลายเป็นทะเลสาบน้ําแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยงัมี

สายน้ําไหลอยู่นัน้เอง แต่เมื่อน้ําแขง็ละลายมากขึน้ในทุกๆ ปี

ทะเลสาบกค่็อยๆ ขยายขนาดขึน้เรื่อยๆ จนมขีนาดใหญ่ดงั

ในปัจจุบนัที่กวา้งถงึ 18 ตางกโิลเมตร และลกึถึง 200 เมตร 

บวกกบัน้ําแขง็กอ้นน้อยใหญ่มากมายทีก่ระจายอยูโ่ดยทัว่บรเิวณทะเลสาบธารน้ําแขง็ทาํใหก้ลายเป็นหนึ่ง

ในจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว ให้มาชมทศันียภาพแสนสวยและแปลกตาทีห่าชมที่ไหนไม่ไดอ้กี

แลว้แน่นอน จากนัน้นําท่านสู่ หาดไดมอนด ์(Diamond Beach) หาดทรายสดีาํที่เกดิจากหนิภเูขาไฟที่

แดกตวั แต่จุดเด่นของหาดแห่งนี้ไม่ใช่ทรายสีดําเหล่านี้ แต่คือก้อนน้ําแขง็สีขาวและสีฟ้าใสโปร่งใน

หลากหลายทรงและขนาด ยิง่ดสูวยและโดดเด่นขึน้ไปอกีเมื่อมาอยูบ่นหาดทรายสดีาํทีด่ตูดักนัอยา่งด ีเมื่อ

เจอกบัแสงอาทติยก์อ้นน้ําแขง็เหล่านี้จะส่องประกายระยบิระยบัสวยงามมาก เหมอืนเพชรเมด็ใหญ่ที่อยู่

บนผนืผา้สดีาํ ดว้ยอากาศทีห่นาวเยน็ทาํใหก้อ้นน้ําแขง็นี้ละลายชา้มากจนดไูปแลว้เหมอืนไม่ละลายเลย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมือง)  

 แล้ ว นํ า ท่ า น สู่  เ คิ ร์กยูแ บร์ย าร์กเ ล าส เ ท อ ร์  

(Kirkjubaejarklaustur) เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่หีลกัฐานการตัง้

ถิน่ที่อยู่มากตัง้แต่สมยัชาวนอรส์โบราณ เมอืงนี้รายล้อมไป

ดว้ยสถานทีท่่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งและหนึ่งในนัน้กค็อื 

ทุ่งลาวา Eldharun (Eldharun Lava Field) ให้ท่านได้ชม

ทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุครัง้ ใหญ่ที่สุดใน

ประวตัศิาสตร์โลกของรอยแยกลาก ิ(Laki) โดยการปะทุนี้

เกดิขึน้ตัง้แต่ปี 1783-1784 ที่ทําให้เกดิผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทัง้ไอซ์แลนดแ์ละยโุรป และลาวาส่วน

หนึ่งกไ็ด้ไหลมายงับรเิวณหมู่บ้านเคริ์กยแูบร์ยาร์กเลาสเทอร์แห่งนี้ก่อนจะเยน็ตวัลง เกดิเป็นทุ่งลาวา

กวา้งประมาณ 560 ตารางกโิลเมตรที่เป็นทุ่งตะปุ่มตะป่ําสูงตํ่าที่ล้วนปกคลุมไปดว้ยหญ้ามอสเกิดเป็น

ทศันียภาพแสนแปลกตาแต่กน่็าชม ชวนใหถ่้ายรปูเกบ็เป็นทีร่ะลกึไม่แพท้ีอ่ื่นๆ เลย นําท่านเดนิทางกลบั

สู่เมอืงวคิเพื่อชม หาดทรายดาํ (Black Sand Beach) ทีเ่ป็นความหลากหลายทางธรรมชาตทิี่น่าทึง่อกี

อย่างของไอซแ์ลนด์ ดว้ยเพราะหาดทรายแห่งนี้ไม่ได้มสีขีาวหรอืสน้ํีาดาล แต่กลบัมสีดีาํที่เกดิจากลาวา

รอ้นๆ ทีไ่หลออกมาจากภเูขาไฟได้เจอกบัน้ําทะเลทีเ่ยน็จดัจนเกดิการแขง็ตวัก่อนจะแตกออกเป็นชิน้เลก็

ชิน้น้อยเหมอืนทราย และทีด่า้นบนชายหาดนี้ยงัมแีท่งหนิบะซอลทท์รงแท่งเหลีย่มจาํนวนมากทีว่างเรยีง

ดเูป็นระเบยีบราวถูกสร้างขึน้มาโดยมนุษย ์แต่ความจรงิคอืเกดิจากการที่ลาวาเจอกบัความเยน็ของน้ํา

ทะเลอกีเช่นกนั ไดเ้ป็นววิแสนแปลกตาแต่กน่็าทึง่มากเช่นกนั 



   

 

เยน็  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีส่ี  น้ําพรุ้อนกีเซอร ์– น้ําตกกลูฟอสส ์– อทุยานแห่งชาติธิงแควลลิร ์– เซลฟอสส ์

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ น้ําพุร้อนกีเซอร ์(Geysir) ทีต่ ัง้อยูท่างทศิ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ และแน่นอนว่าต้อง

ไม่ใช่น้ําพุร้อนธรรมดาที่เห็นได้ทัว่ไป เพราะน้ําพุ

รอ้นกเีซอร์เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีม่มีานาน

กว่า 10,000 ปีแล้ว และไม่ใช่น้ําพุร้อนที่พุ่งออกมา

จากใต้พื้นดนิตลอดเวลา แต่จะพุ่งออกมาเป็นช่วงๆ 

ห่างกนัประมาณ 10 นาท ีซึ่งน้ําพุร้อนทีอ่อกมานัน้จะ

พุ่งออกมาสงูขึน้ไปในอากาศสงูไดม้ากถงึ 70 เมตรเลยทเีดยีว ใหท้่านไดช้มและถ่ายภาพน้ําพุรอ้นแสนตื่น

ตาแห่งนี้พรอ้มชมววิสวยๆ ของบรเิวณโดยรอบ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

แลว้นําท่านเดนิทางต่อสู่ น้ําตกกลูฟอสส ์(Gullfoss) 

หนึ่ ง ในความสวยงามที่ ไ ม่ ควรพลาดเลยของ

ไอซ์แลนด์ ด้วยความยิง่ใหญ่ของน้ําตกกูลฟอสส์ที่

แบ่งออกเป็น 2 ช่วงก่อนจะทิ้งตวัลงไปดา้นล่างทีร่วม

ความสงูแลว้ประมาณ 32 เมตร ดว้ยกระแสน้ําทีม่าเรว็

และแรงทําให้เกิดเป็นละอองสีขาวฟุ้งที่ด้านล่างของ

น้ําตก น้ําตกกูลฟอสส์ยงัได้ชื่อว่า “ไนแองการ่าแห่ง

ไอซ์แลนด์” อกีด้วย สวยและน่าทึ่งมากสมกบัที่เป็น

น้ําตกขี้นชื่ออนัดบัต้นๆ ของไอซ์แลนด์ ทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก ในแต่ละปีจะมี

นักท่องเที่ยวจํานวนมากแวะเวยีนมาเยี่ยมชมน้ําตกแห่งนี้กนัไม่ขาดสาย จากนัน้ไปต่อกนัที่ อทุยาน

แห่งชาติธิงแควลลิร ์(Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของประเทศไอซแ์ลนดท์ีอ่ยู่

ห่างจากเมืองหลวงอย่าง เรคยาวิค ไปเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านัน้ ถือเป็นศูนย์กลางทางด้าน

ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ทางธรณีวทิยาทีส่ําคญัของไอซ์แลนด์ และเป็นที่ๆ ได้รบัความ

นิยมจากนักท่องเทีย่วอกีเช่นกนั เพราะความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทวิทศัน์ในพื้นที่กวา้ง

ใหญ่ของบริเวณอุทยานที่กว้างถึง 92.7 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่งดงามในทุกๆ ฤดูกาล โดย

ทศันียภาพจะเปลี่ยนไปในทุกๆ ฤดูกาล ได้เป็นความงามถึง 4 แบบที่ไม่ว่าจะเที่ยวช่วงไหนของปีกไ็ม่

พลาดทีจ่ะไดช้มธรรมชาตสิวยๆ แน่นอน และทีส่าํคญัอุทยานแห่งชาตธิงิแควลลริ์นี้นัน้ ทางองคก์ารยเูนส

โก้ได้ทาํการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเรยีบร้อยแล้วเมื่อปี 2004 จากนัน้นําท่านเดนิทางกลงัสู่ เมือง

เซลฟอสส ์(Selfoss) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Hotel South Coast หรือระดบัเดียวกนั 



   

 

 

วนัท่ีห้า เรคยาวิค – บลลูากนู – กิจกรรมล่าแสงเหนือ 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนดเ์มอืง เรคยาวิค (Reykjavik) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของประเทศไอซ์แลนด ์อยูต่ดิชายทะเลในทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางด้าน

วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง เป็นเมอืงที่เจรญิที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์แต่กย็งัคงเสน่ห์ในแบบ

ไอซแ์ลนดใ์หเ้หน็ไดโ้ดยรอบตวัเมอืงไม่วา่จะเป็นจากอาคารบา้นเรอื หรอืสถาปัตยกรรมต่างๆ แต่ถงึอยา่ง

นัน้ทวิทศัน์โดยรอบเมอืงเรคยาวคิกไ็ม่ไดด้้อยไปกว่าเมอืงอื่นๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําธาร ทุ่งหญ้า 

และภเูขาสงู ทีช่วนใหเ้ทีย่วชมใหค้รบในทุกๆ ส่วนเลย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ บลูลากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสีฟ้า บ่อสปาน้ําร้อนธรรมชาตขินาด

ใหญ่ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก เพราะในน้ําสฟ้ีาขุน่ทีอุ่ณหภมูสิงูถงึ 40 องศาเซลเซยีสนัน้อุดมไปดว้ยแร่

ธาตุจํานวนมากที่ดต่ีอผวิ และช่วยผ่อนคลายกลา้มเนื้อได้อย่างด ีการลงไปแช่น้ํานัน้ต้องใส่ชุดวา่ยน้ําซึ่ง

จะมจีุดใหเ้ปลี่ยนชุดแลว้ลา้งตวัก่อนจะลงสระ บลลูากนูแม้จะเพิง่เกดิขึน้ในปี 1981 นี้เองแต่กไ็ดร้บัความ

นิยมอย่างมากจนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยของไอซ์แลนด์ และมนีักท่องเที่ยวมาเยีย่ม

เยอืนเป็นจาํนวนมาก และอกีกจิกรรมทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยกค็อืการพอกหน้าดว้ยโคลน Silicon Mud Mask ที่

จะบาํรุงผวิหน้าใหอ่้อนนุ่มและชุ่มชืน้ เมื่อรวมแลว้บลลูากนูจงึเป็นเหมอืนสปาชัน้เยีย่มแห่งหนึ่งเลยทเีดยีว   

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดบัเดียวกนั 

 นําท่านทาํกจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือกีชื่อหนึ่งคอื “แสงออโรร่า” (Aurora 

Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีต่ดิอนัดบัตน้ๆ 

ของกจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งไม่พลาด ตดิกระแสความ

นิยมไม่เสื่อมคลาย ทัง้นี้กต็อ้งอาศยัความร่วมมอืจากฟ้า

ฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเตม็ทีแ่สง

เหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสง

เหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดหูนาวที่

ทอ้งฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเหน็

เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้าสวยงามและตรงึตาอยา่ง

ทีสุ่ด 

 



   

 

วนัท่ีหก เรคยาวิค – โบสถฮ์ลัลก์ริมสเคิรค์ยา – บ้านฮอฟดิ – ศาลาว่าการเมือง – อาคารเพอรแ์ลน – บ้าน

ภเูขาไฟ – ช้อปป้ิง ถนน  Laugavegur 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เทีย่วชมเมอืง เรคยาวิค (Reykjavik) ชม โบสถฮ์ลัลก์ริมส

เคิร์คยา (Hallgrimskirkja) โบสถ์ ในนิกายลูเธอรันที่ดู

ยิง่ใหญ่แห่งนี้ ได้สร้างขึ้นโดยได้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก

เอกลกัษณ์เด่นของไอซ์แลนด์อย่างภูเขาสูงและธารน้ําแขง็ 

ตวัโบสถ์ที่สร้างเสร็จในปี 1986 นี้สูงถึง 74.5 เมตรนี้ เป็น

แลนด์มาร์เด่นของเมอืงทีส่ามารถเหน็ได้ในแทบจะทุกๆ มุม

เมอืง แมจ้ะใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 41 ปี แต่กถ็อืวา่คุม้ค่าการรอ

คอยเพราะตวัอาคารนัน้ออกแบบเป็นเหมอืนลาวาร้อนที่แขง็ตวักลายเป็นแท่งหนิบะซอลท์ทรงเหลี่ยม

เรยีงไล่ระดบัซ้อนกนัจนไดเ้ป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามอลงัการ และทีด่้านหน้าโบสถ์นัน้จะพบกบัรปูปั้น

ของ เลฟร์ อีริกสนั (Leif Erikson) หนึ่งในคนที่มีบทบาทสําคญัในการค้นพบทวปีอเมริกาเหนือและ

กรนีแลนด ์รูปปัน้ชิน้นี้ไดร้บัเป็นของกาํนลัจากอเมรกิามาในปี 1930 แลว้ไปถ่ายรปูดา้นหน้า บ้านฮอฟดิ 

(Hofdi House) บา้นทีดู่ภายนอกแล้วเหมอืนบ้านธรรมดาๆ ทัว่ไป แต่บ้านหลงันี้เคยเป็นสถานที่ประชุม

ระหวา่งประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา โรนัลด ์แรเกน และประธานาธบิดรีสัเซยี มเิคล กอรบ์าชอฟ เมื่อปี 

1986 ในการหาขอ้ตกลงเพื่อยตุสิงครามเยน็ ตวับ้านได้สรา้งขึน้ในปี 1909 เคยเป็นที่อยูข่องทัง้นกักว ีนัก

ธุรกิจและนักการทูต ก่อนที่ทางการเรคยาวคิได้ทําการซื้อบ้านและบูรณะให้มีสภาพดีสมบูรณ์ที่สุด 

ปัจจุบนัได้ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานประชุมและรบัรองบุคคลสาํคญั ชม ศาลาว่าการเมือง (Reykjavik City 

Hall) อาคารที่ดูทนัสมยัและออกแบบเป็นสไตล์โมเดริ์นแห่งนี้ถอืได้ว่าเป็นศูนยก์ลางของเมอืงเรคยาวคิ 

เปิดใชเ้มื่อปี 1992 เพื่อเป็นทีท่าํการเมอืง และยงัใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะ จดังานประชุม รวมไป

ถงึงานแสดงดนตรดี้วย จากนัน้นําท่านสู่ อาคารเพอรแ์ลน (Perlan) แลนด์มาร์กแสนเด่นอกีแห่งของ

ไอซ์แลนด์ ตวัอาคารทรงกระบอกเหมือนแทง์น้ําขนาดใหญ่ครอบด้วยโดมแก้วแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนิน 

Oskjuhlio เหนือเมอืงเรคยาวคิ แต่เดมินัน้อาคารนี้ไดส้ร้างขึน้เพื่อเป็นทีเ่กบ็น้ําร้อนก่อนจะถูกเปลีย่นเป็น

พพิธิภณัฑ์ เป็นสถานที่จดังานแสดงเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ประเทศไอซ์แลนด์ ธรรมชาตภิูมศิาสตร์ของ

ประเทศ และอื่นๆ อกีมาก นําท่านขึน้ไปยงั จดุชมวิว Observation Deck ทีอ่ยูบ่นชัน้ 4 เพื่อชมววิสวยๆ 

ของเมอืงเรคยาวคิจากดา้นบนแบบ 360 องศา ซึง่จะมองเหน็ทวิทศัน์รอบๆ ไดโ้ดยทัว่ รวมไปถงึทุ่งกวา้ง

และแนวทวิเขาทีร่ายลอ้มเมอืง เป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเลย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

นําท่านไปยงั บ้านภเูขาไฟ (Volcano House) สถานทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัภมูศิาสตรข์องไอซแ์ลนด ์ทีจ่ะให้

ความรู้เกี่ยวกบัภูมศิาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั รวมไปถึงกลไกของการเกิด

ภเูขาไฟ ปฏกิริยิาทีจ่ะเกดิขึน้ รวมไปถงึผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะตามมา ในทุกๆ ชัว่โมงจะมกีารแสดงสารคดี

เกี่ยวกบัการปะทุของภูเขาไฟให้ชม ในบ้านภเูขาไฟนี้ยงัมรี้านกาแฟและร้านขายของที่ระลกึให้ซือ้ตดิไม้

ตดิมอืกลบัไปเป็นของฝากอกีด้วย จากนัน้อสิระให้ท่านได้เดนิเล่นช้อปป้ิงที่ ถนน  Laugavegur ถนน

สายช้อปป้ิงยอดนิยมสายหนึ่งของเมอืงเรคยาวคิ ที่เตม็ไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร ไป

จนถงึรา้นขายของทีร่ะลกึเรยีงรายสองขา้งทางใหช้มกนัตามชอบ 



   

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดบัเดียวกนั 

 นําท่านทาํกจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) เพื่อชมแสงเหนือปรากฎการณ์ยอดนิยมใน

หมู่นกัท่องเทีย่ว เป็นปรากฏการทางธรรมชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัแสงทีน่่าตื่นตาทีสุ่ดอยา่งหนึ่ง และหากโชคดี

ฟ้าเปิด อากาศโปร่งกจ็ะไดเ้หน็แสงเหนือทีก่ระจายอยูท่ ัว่ทอ้งฟ้ากนัอยา่งจุใจ   

 

วนัท่ีเจด็ เรคยาวิค - สนามบินเคฟลาวิค  

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

10.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY992 แวะเปลีย่น

เครื่อง (ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

15.50 น. ถงึสนามบนิ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลีย่นเครื่อง 

16.50 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY141 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

 

วนัท่ีแปด สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  

07.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

วนัเดินทาง ราคา 

มกราคม 13 – 20 ม.ค. 63 

89,900 กมุภาพนัธ ์
5 – 12 ก.พ. 63 

26 ก.พ. -4 ม.ีค. 63 

มีนาคม 

11 – 18 ม.ีค. 63 

18 – 25 ม.ีค. 63 

24 – 31 ม.ีค. 63 



   

 

 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (AY) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ๊ป

เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้20 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั 

✗ คนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน 

  

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 30,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจาํทัง้หมด 

2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทัง้หมด 

4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 



   

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถึง 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั

จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 

เก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 

2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 

จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน) 

3. เอกสาระสาํคญัส่วนบุคคล  

   3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  

3.4 สาํเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 

    ใบรบัรองการทาํงานจากบรษิทัทีท่่านทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ทํางานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน

การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ืน่วซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร

เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีาํนวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม

กบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใชจ้่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมลิาํเนา พร้อมกบัหนังสอืรบั

ทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน

ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 



   

 

7. กรณีที่บรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา

ทาํงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  

9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่

กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน

การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวก

และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 

ดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย

พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 

13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดาํเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่าํงาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่าํงาน.................................................E-

Mail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไม่รบัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
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