
 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรม : 21951 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

ไอซ์แลนด์ 8 วัน 5 คืน [AY] 

ล่าแสงเหนือ * ชมถ้้าน้้าแข็ง * ขับสโนว์โมบิล * บูลลากูน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ราคาเร่ิมตน้ 
95,900.- บาท 



 

เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองค้า – น้้าตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล 
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด้า – ขับสโนโมบลิ – ชมทุ่งน้้าแข็งไมร์ดาลสโจคูล 

ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – เข้าชมถ้้าน้้าแข็งพร้อมไกด์น้าทาง – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารเพอร์ลาน 
*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี *** 

*** ล่าแสงเหนือโดยคนขับท้องถิ่นผู้ช้านาญ * พิเศษ...ทานอาหารค่้าพร้อมชมวิวบนอาคารพาลาน *** 
*** ก้าหนดการเดินทาง *** 

พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 
กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า 

 
วันแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ  
20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 

4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (เคาน์เตอร์ S) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ี
นั่งบนเครื่อง 

23.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ (FINNAIR) เท่ียวบินท่ี AY144 
 
วันที่สองของการเดินทาง(2)     เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – GOLDEN CIRCLE – ทะเลสาบเคริท – วิค 
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ต่อ

เคร่ืองสู ่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) โดยสายการบินฟินแอร์ (FINNAIR)  เท่ียวบินท่ี AY 

991 
09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของ

ประเทศไอซ์แลนด ์
น าท่าน ออกเดินทางสู่ “เส้นทางวงล้อทองค า” (GOLDEN 

CIRCLE) เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นท่ีตั้ง
ของบ่อน้ าพุร้อน ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ 
น าท่านชม “บ่อน้ าพุร้อนไกเซอร์” (GEYSIR) ท่ีมี
ความสูงของน้ าพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่
ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศัพท์ท่ีใช้
เรียกน้ าพุร้อนแบบนี้ ท่ัวโลก จากนั้น น าท่านชม 
น้ าตก GULL FOSS หรือน้ าตกทองค า (GOLDEN 
FALLS)ซึ่งเป็นน้ าตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ าท่ีใสสะอาดท่ีเกิด



 

จากการละลายของธารน้ าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ “อุทยานแห่งชาติ
ซิงเควลลิร์” (THINGVELLIR NATIONAL PARK)  ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดง
ความคิดเห็นและคัดเลือกผู้น าของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีได้การ
ยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง  จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของ
โลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอย
แตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น าท่าน “ชมทะเลสาบ PINGVALLAVATN” 
ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าชม “ทะเลสาบเคริท” (KERID) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดขึ้นภายในปล่องภูเขาไฟ โดยปล่องภูเขาไฟนี้

เกิดขึ้นในสมัยโบราณ เช่ือกันว่าทะเลสาบแห่งนี้มีอายุประมาณ 3,000 ปี ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้น
จะมีน้ าขังตัวอยู่ใต้ดินเป็นลักษณะท่ีหาชมได้ยากมาก โดยปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ มีความลึกประมาณ 
55 เมตร กว้าง 170 เมตร อิสระให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย จากนั้น ออกเดินทางสู่ 
“เมืองวิก” (VIK) เป็นหมู่บ้านทางใต้สุดในไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบหลักของเกาะ เดิน
ทางเข้าสู่ท่ีพัก ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 
ที่พัก:     KRIA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 
 
วันที่สามของการเดินทาง(3)      วิค – ทะเลสาบแม่น้้าแห่งธารน้้าแข็ง – ถ้้าน้้าแข็ง – วิค  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่านชม “ทะเลสาบแม่น้ าแห่งธารน้ าแข็ง” หรือ “โจกุลซาลอน” (JOKULSARLON) หนึ่งในอัญมณีและเป็น

ทะเลสาบท่ีเต็มไปด้วยภูเขาน้ าแข็ง ตั้งอยู่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ โดย
จะมีก้อนธารน้ าแข็งท่ีอยู่ ในทะเลมี ท้ั ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่
ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้น เดินทางสู่ภูมิภาควัทนาโจกุล ซึ่ง
เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการเยี่ยมชมสิ่ง
มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของ



 

ไอซ์แลนด์ น าท่านออกเดินทางสู่ “ถ้ าน้ าแข็งวัทนาโจกุล” หรือ “ถ้ าน้ าแข็งอนาคอนดา” 
(ANACONDA ICE CAVES) เป็นถ้ าน้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ซึ่งโดยบางครั้งท่ีถูก
เรียกว่าอนาคอนดา เนื่องจากถ้ ามีความยาวและคดเคี้ยวเหมือนงู น าท่าน เข้าชมภายในถ้ าน้ าแข็ง
ท่ีมีสีฟ้าใส ซึ่งเป็นอัญมณีท่ีซ่อนอยู่ใต้ธารน้ าแข็งวัทนาโจกุล (VATNAJOKULL) โดยถ้ าอนาคอนดา
และถ้ าน้ าแข็งคริสตัลมีรูปร่างและน้ าแข็งสีฟ้าใส มีความสวยงาม น าทางโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ช านาญ
เส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ (ถ้ าน้ าแข็งอนาคอนดา เมืองวัทนาโจกุล (VATNAJUKULL) 
สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  / น้ าแข็ง กรณีไม่สามารถเข้า
ชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ข้าชมถ้ าน้ าแข็งคัทลาเป็นการทดแทน เข้าชม “ถ้ าน้ าแข็งคัทลา” 
(KATLA CRYSTAL ICE CAVES) ซึ่งตั้งอยู่ใต้ธารน้ าแข็งไมดาลโจคูล น าท่านเปลี่ยนการเดินทาง
เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD SUPER JEEP) ชมวิวทิวทัศน์ท่ีแปลกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุด
จอดรถ ไกด์ท้องถิ่นจะเตรียมรองเท้าตะข้อและหมวกกันน็อค ให้กับทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัย น าท่านเดินจากจุดจอดรถประมาณ 15 นาที จนถึงบริเวณปากถ้ า ถ้ าน้ าแข็งคัทลา 
ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคัทล่า ท่ีดับลงแล้ว น าท่านเข้าชมภายในถ้ าน้ าแข็งท่ีมีสีฟ้าสวยงาม น าทาง
โดยไกด์ท้องถิ่นผู้ช านาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เขต “อุทยานแห่งชาติ

สกาฟตาเฟล” (SKAFTAFELL) เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล น าท่านเท่ียว
ชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ 
ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ 
และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตัว แบบท่ีท่านไม่เคย
เห็นท่ีไหนมาก่อน  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 
ที่พัก:     KRIA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)      วิค – ธารน้้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโนว์โมบิล - น้้าตกสโคคาร์ฟอสส์ – 
  หาดทรายด้า – DIAMOND BEACH – วิค   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่านเดินทางสู่ บริเวณธารน้ าแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER ธารน้ าแข็งซึ่งมีความหนาของน้ าแข็งมากท่ีสุด

แห่งหนึ่งของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร น้าท่านตื่นเต้นเร้าใจกับ
การนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้น
เขาท่ีมีความสูงชัน  และมีความสู งกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้น มี
เวลาให้ ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์        
โม บิ ล (SNOWMOBILE) ใน บ ริ เว ณ ธ า ร
น้ า แ ข็ ง ข น า ด ใ ห ญ่ บ น ก ล า เซี ย ร์ 
MYRDALJOKUL ซึ่ งเป็นกลาเซียร์ ท่ี ใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

 
***  การขับสโนว์โมบิล ขับคันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียว ช้าระเพ่ิมท่านละ 6,000 บาท *** 
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมความงามของ “น้ าตกสโคคาร์ฟอสส์” (SKOGAFOSS) ซึ่งเป็นน้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของ

ไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ าสโกก้า น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขา
ไฟเอยาฟจาลลายุค (EYJAJALLAJIKULL) ภูเขา
ไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการ
ปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมา
ถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ท่ียอด
เขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดท้ังปีอีกด้วย
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอัน
งดงามยิ่ง  น าท่านชมความงามของน้ าตกเซลยา
ลันส์ฟอส (SELJALANDSFOSS)  ซึ่งเป็นน้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูง
ประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ าสโกก้า  ชม REYNISDRANGAR (62 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 
1 ช.ม.) เป็นลักษณะของแท่งภูเขาเล็กๆ หลายแท่งผุดขึ้นอยู่ริมชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ  

 



 

น าท่านชม “หาดทรายด า” ท่ีเต็มไปด้วยหินสีด าและเม็ดทรายสีด า รวมท้ังแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ท่ีแข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอน้ ากับทะเลท่ีเย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณ
นี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (PUFFIN) นกทะเล
ท้องถิ่นท่ีน่ารัก น าท่านเก็บภาพ “DIAMOND BEACH” ชมและถ่ายรูปภูเขาน้ าแข็งในระยะใกล้
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน เดินเล่นชายหาดน้ าแข็ง (ICE BEACH) หรือท่ีเรียกกันว่า DIAMOND BEACH ชายหาดใกล้กับธาร

น้ าแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ าแข็ง
ท่ีเปรียบเหมือนอัญมณีท่ีกระจายตัวอยู่บน
ชายหาดและในในทะเลมีท้ังขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ต่ างๆ มากมาย ส่องแสงเป็น
ประกายเมื่ อ ได้ กระทบกับแสงอาทิตย์ 
นั ก ท่ อ งเท่ี ยวมากมาย ท่ี ถู กดึ งดู ด ให้ ม า
ท่องเท่ียว ณ ท่ีแห่งนี้ 

น าท่าน ออกเดิ นทางต่ อสู่  “เมื องเซลล์ฟอสส์ ” 
(SELFOSS) (70 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ได้
เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ “กรุงเรคยาวิก” (REYKJAVIK) (57 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.)  
เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก และ
มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ท่ีสุดในโลก 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก:     REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

 *** พิเศษสุด น้าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) พนักงานขับรถผู้ช้านาญจะน้าท่านไปยัง
จุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี

 *** ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 
วันที่ห้าของการเดินทาง(5)      เรคยาวิก – คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ – เคิรก์จูเฟล  
    ดินเนอร์บนอาคารพาลาน (ชมวิว) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่าน เดินทางสู่ “คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์” (SNAEFELLSNES PENINSULAR) ไอซ์แลนด์ขนาดเล็ก 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ น้ าตก ภูเขา ทะเล  จากนั้น เดินทางสู่ “ภูเขาเคีร์ก
จู เฟ ล” (KIRKJUFELL) เป็ นภู เข า
ทางฝั่ งต ะวันตกของไอซ์ แลนด์ 
(WEST ICELAND) หนึ่ งในสถานท่ี
ถ่ายภาพทิวทัศน์ ท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอด
เขารูปกรวยคว่ า มีน้ าตกและธารน้ า
รายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของ
ประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้
มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีนี่ ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดท้ังปี 
โดยเฉพาะในหน้าหนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา KIRKJUFELL ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิก จากนั้น อิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของท่ีระลึก ชม

ย่านถนนคนเดินท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์
ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง  
จากนั้น น าท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาลาน (PERLAN) เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ซึ่งมีภัตตาคาร
อยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิกอย่างเต็มท่ีแบบ 360 องศา 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมวิว
ที่สวยงามของกรุงเรคยาวิกในยามค่้าคืน 



 

 
ที่พัก:   REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่หกของการเดินทาง(6)      เรคยาวิก – ชมเมือง – แช่น้้าแรบ่ลู ลากูน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่านเท่ียวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิก Reykjavik เป็นเมืองหลวงของ

ประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากท่ีสุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
เส้นอาร์กติก เซอร์เคิล มากนักท าเลท่ี
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาว
นอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกท่ีมาตั้ง
รกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อ
เร ค ย า วิ ก ก ล าย เป็ น เมื อ ง ท่ี เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการ
ประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมือง
หลวงปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน น าท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 
(HALLGRIMSKIRKJA) โบสถ์ประจ าเมืองท่ีใช้จัดงานพิธีทางศาสนาท่ีส าคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรง
สถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก จากนั้นน าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและ
น าท่านเก็บภาพอาคาร Hofdi ท่ีใช้ประชุมผู้น าระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดี
กอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น  

น าท่าน เดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด
ทางสถาปัตยกรรม จากนั้นน าท่านเก็บภาพซัน โวยาเจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ 
เป็นแลนด์มาร์กที่ส าคัญของกรุงเรคยาวิค 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 



 

บ่าย จากนั้นน าท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse)  ท่ีตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นจุดชมวิวท้อง
ทะเลท่ีสวยงามของกรุงเรคยาวิค จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ่อน้ าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  
ซึ่งเป็นบ่อน้ าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย  

อาทิ  ซิ ลิกา (Sillica), พืชทะเล  (Bluegreen algae),
โค ลน ซิ ลิ ก า (Sillica mud), ฟ ลู อ อ รีน 
(Fluoringe), โ ซ เ ดี ย ม (Sodium), 
โปตัส เซี ยม  (Potassium),  แคลเซี่ ยม
(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน 
Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ า
ร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
ผ่อนคลาย และรักษาโรคท่ีเกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้
สัมผัสกับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ าในบ่อน้ าร้อนบูลลากูน 

*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้า
แตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่อย่างจุใจ *** 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: REYKJAVIK LIGHT HOTEL                                                          หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น้าท่านสู ่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 992  
15.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (เวลาท่ีไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) 
16.50 น.  เหิรฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air) เท่ียวบินท่ี AY 141 
 
วันที่แปดของการเดินทาง(8)        กรุงเทพฯ      
07.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

************************************************************** 
 
 



 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ
ล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น 
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ (รวมทิปพนักงานขับรถ) 

วันเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 
เพ่ิมท่านละ 

20-27 พ.ย. 64 95,900 95,900 90,900 15,900 
26 พ.ย.-03 ธ.ค. 64 99,900 99,900 94,900 15,900 

04-11 ธ.ค. 64 99,900 99,900 99,900 15,900 
25 ธ.ค.64–01ม.ค. 65 109,900 109,900 104,900 18,900 
29 ธ.ค.63–05ม.ค. 65 109,900 109,900 104,900 18,900 

30 ธ.ค.63 – 06 ม.ค.65 109,900 109,900 104,900 18,900 
21-29 ม.ค. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 
11-18 ก.พ. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 
18-25 ก.พ. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 
04-11 มี.ค. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 
18-25 มี.ค. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 
19-26 มี.ค. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 65 99,900 99,900 94,900 15,900 
(กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงก-ิเรคยาวิค // เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่

อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรง

กับงานเทศกาล 
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่าน

อายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่
ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท 8 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
  

 ***สายการบินฟินน์แอร์ จ้ากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้้าหนักไม่เกิน 20 
กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึน้เครื่อง 1 ชิ้น น้้าหนักไมเ่กิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไมเ่กิน 45 X 25 เซนติเมตร)  

 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 50,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  



 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดย
ท้ังหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบ

รับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, 
ห้องพักท่ีคอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึง
จะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว 
ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวี
ซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 



 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าท่ี
ต้อง 

     การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 
หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับ

ประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างาน
เป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐาน
การเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดย
ละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่ม



 

เดียวกับส าเนาท่ีท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร
แยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมาย
ต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอ
ยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรณุาติดต่อ 

  

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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