
 

เส้นทางสุดมหัศจรรย์ที่ท่านต้องไปสัมผสัให้ได้สักคร้ังในชีวติ!! 
EXCLUSIVE GRAND ICELAND AURORA  11DAYS ( AY)  

ไอซ์แลนด์  
(วงใหญ่รอบเกาะ + ล่าแสงเหนือ) 

11 วัน 8 คืน / BY FINAIR ( AY) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> พกั 8 คืนเตม็ในไอซ์แลนด์ เที่ยวสบายกว่า มีเวลาเที่ยว ไปคร้ังเดยีวเทีย่ว

ครบรอบเกาะ ยิง่อยู่นาน ยิง่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากขึน้ 
>> สนุกสนานกบัการขบั SNOW MOBILE ตะลยุหิมะ 

>> สนุกสนานกบักิจกรรม WHALE WATCHING ล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล 

>> แช่บ่อนํ้าแร่  BLUE LAGOON  บ่อนํ้าแร่ช่ือดงัของโลก 

>> ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องไอซแ์ลนด ์ 

>> ชมนํ้าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  หน่ึงในนํ้าตกที่สวยที่สุดของไอซแ์ลนด ์

>> ชมนํ้าตก GODAFOSS  เป็น 1 ใน 3 ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในไอซแ์ลนด ์

>> ชมนํ้าตก DETTIFOSS นํ้าตกที่ใหญ่และไหลแรงที่สุดในยุโรป  

>> ชมทะเลสาบธารนํ้าแข็ง JOKULSARLON  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไอซแ์ลนดแ์ละยุโรป 

>> ชมชายหาดสีดาํ VIK หน่ึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก  

>> ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติไดร้บัการข้ึนทะเบียนมรดกโลก 

>> ชมถํ้า ICE CAVE  ถา้กราเซียสุดมหศัจรรย ์

>> ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดนํ้าแข็ง 

>> ชม DEILDARTUNGUHVER HOT SPRING บ่อนํ้าพุรอ้นใหญ่ที่สุดในไอซแ์ลนด ์

>> ชม MYVATN LAKE ทะเลสาบสีฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆ 

>> ชมหมู่บา้นประมง ARNARSTAPI หมู่บา้นเล็กๆ น่ารกั  

>> ชมเมือง  REYKJAVIK  เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซแ์ลนด ์

>> สนุกสนานกบัการข่ีมา้ไอซแ์ลนด ์ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

เมนูพิเศษ  

อาหารพ้ืนเมือง / ไทย / จนี 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป  

รวมค่ากิจกรรมพิเศษ 

กาํหนดการเดินทาง 

20 – 30 มีนาคม 63   
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รายละเอยีดการเดินทาง                          

วนัที่หน่ึง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) 

 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 144 

วนัที่สอง (2)  เฮลซิงก ิ - เรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอลท์ - นํา้ตกฮรวนฟอสซาร์  

   บ่อนํา้พุร้อนเดลดาร์ตุงกเูวอร์ - อาร์นาร์สตาปิ - ภูเขาคร์ีกจูเฟล - สไตคซิอมอร์ 

05.55 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาตเิฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวกิ (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 991 

08.35 น. ถึงสนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ อ่าวแห่งควนั 

เน่ืองจากควนัไอนํ้าท่ีพวยพุง่ข้ึนมาจากบ่อนํ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีตาํนานไวก้ิงโบราณท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการ

ปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ นํา้ตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 15 นาท)ี เป็น

นํ้าตกท่ีอยูใ่กล้ๆ  กบัหมู่บา้นเรยค์อลท ์(Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด ์

และอยูถ่ดัจากบ่อนํ้าพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของนํ้าตกแห่งน้ีคือเป็น

นํ้าตกท่ีไม่ไดไ้หลลงมาจากหนา้ผาตรงๆ เหมือนนํ้าตกแห่งอ่ืนๆ แต่เป็นนํ้าตกท่ีประกอบดว้ยสายนํ้าเล็กๆ ซ่ึงเกิด

จากแหล่งนํ้าผวิดิน รวมกบันํ้ าท่ีละลายจากธารนํ้าแขง็ ไหลผา่นชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาท่ีช่ือ 

Hallmundarhraun ลงไปสู่แมน่ํ้าควทิอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่นํ้า นํ้าตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีช่ือเรียกเป็น

ภาษาองักฤษอีกช่ือหน่ึงวา่ Lava waterfalls หรือนํ้าตกลาวา โดยนํ้าท่ีมีปริมาณมากของนํ้าตกแห่งน้ีส่วนหน่ึงเป็น

นํ้าท่ีละลายมาจากธารนํ้าแขง็ Langjokull ซ่ึงเป็นตน้นํ้าดว้ย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํา้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver) ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นเรยค์อลท ์เป็นบ่อนํ้าพุร้อน

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และเป็นบ่อนํ้าพุร้อนท่ีไหลเร็วท่ีสุดในยโุรป อุณหภูมินํ้าสูงสุด 97 องศาเซลเซียส 

นอกจากน้ี ปริมาณนํ้าท่ีไหลออกมาจากใตดิ้นยงัมีมากถึง 180 ลิตรต่อวนิาที 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอาร์นาร์สตาปิ (Arnarstapi) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่บา้น

ชาวประมงเล็กๆ หนา้ตาน่ารักในเขต West Iceland บนคาบสมุทร Snæfellsnes peninsula เดิมเคยเป็นสถานี
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การคา้ท่ีสาํคญัในอดีต เพราะมีอ่าวท่ีเป็นท่าเรือธรรมชาติ และเคยมีผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนท่ีมากกวา่ในปัจจุบนั 

หมู่บา้นแห่งน้ีมีทศันียภาพแปลกตาของธารลาวาท่ีถูกบีบอดัเป็นหินบะซอลตท่ี์ถูกกดักร่อนดว้ยนํ้าทะเล เกิดเป็น

หินโคง้มีช่ือเรียกวา่ แกทเคล็ตเตอร์ (Gatklettur - Arch Rock) ซ่ึงแตกออกเป็นสามส่วนรียกวา่ คนัดกัยา่ 

(Hundagja) มิดยา่ (Midgia) และมูซากยา่ (Mussagia) ซ่ึงทั้งหมดน้ีก่อตวัข้ึนจากพลงัของธรรมชาติ 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลา 45 นาท)ี 

ตั้งอยูบ่ริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทศันียภาพและ

ธรรมชาติท่ีสวยงามยิง่ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงเมืองสาํคญัท่ีตากลอ้ง มืออาชีพมกัมาเก็บภาพความสวยงามของ

ธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง The Little Lift of Walter Mitty อีกดว้ย นาํท่านเขา้

ชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นัน่คือ ภูเขาคร์ีกจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 

463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนดอี์กดว้ย ภูเขายงัมีนํ้าตก

ขนาดเล็กท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ยช่ือวา่ นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่วา่จะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความ

งดงามตลอดทั้งปี 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลา 45 นาท)ี 

เมืองในแควน้ Vesturland ดา้นเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวนัตกของประเทศไอซ์แลนด์ 

คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

พกั              FOSSHOTEL STYKKISHÓLMUR  หรือระดับเทยีบเท่า  
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วนัที่สาม   (3) สไตคซิอมอร์ – เลาการ์บากก ิ- Horse Riding – GLAUMBAER MUSEUM  

   อาคูเรย์ร่ี - พเิศษนําท่าน ออกล่าแสงเหนือ !!!   

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลาการ์บากก ิ(LAUGARBAKKI) (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาท)ี 

จากนั้นนาํท่านสนุกสนานกบักจิกรรมการข่ีม้า (Horse Riding) มา้ไอซ์แลนด ์เรียกวา่ Icelandic horse เป็นหน่ึง

ในสายพนัธ์ุท่ีมีสายเลือดบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก เพราะไม่มีการผสมขา้มสายพนัธ์จากท่ีอ่ืน (ใชเ้วลาประมาณ 45 

นาที)  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์พืน้บ้าน Glaumbaer Folk Museum (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 45 

นาท)ี ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง งานศิลปะหตักรรมพื้นบา้นของชาวไอซ์แลนด ์รวมถึงเร่ืองราวทาง

ประวติัศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนดอี์กดว้ย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) (ระยะทาง 100 กม. 

ใช้เวลา 1 ชม. 15 นาท)ี เมืองใหญ่อนัดบัสองของไอซ์แลนด ์และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของ

ไอซ์แลนดอี์กดว้ย บา้นเรือนถูกปลูกสร้างจากไมท้าสีสันสดใสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้า บา้งก็ปลูกบนเนินลาดชนัซ่ึงมี

ภูมิศาสตร์อยูติ่ดภูเขาแต่จดัตั้งเป็นระเบียบอยา่งลงตวั ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของ

ไอซ์แลนด ์ประเทศท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่ไม่มีตน้ไมสู้ง มีผนืหญา้และตน้มอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอา

คูเรยร่ี์มีแม่นํ้าโครสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่นํ้าสายสาํคญัของเมืองไหลผา่น นาํท่านชม

บา้นเรือนท่ีจดัแผนผงัเมืองเมืองอยา่งเป็นระเบียบ สวยงาม นาํท่านชม โบสถอ์าคูเรยร่ี์ เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถาปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940  หนา้ต่างกระจกสีกลาง

เหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบพัติสมา จากนั้นนาํท่านสู่

ถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงบนถนนสายชอ้ปป้ิงของเมืองอาคูเรยร่ี์ 
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คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั              KEA HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า   

**** นําท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 

เป็นปรากฏการณ์ที ่เกดิขึน้ตามธรรมชาติในเขตบริเวณข้ัวโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์

เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ทีเ่ห็นได้ยาก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ค่า KP 

, สถานทีเ่กดิ , มักจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงทีม่าจากช่วงช้ันบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนใน

ช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกนัยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี - หากไม่สามารถ ออกล่าได้ ทาง

บริษัทคืนเงินท่านละ 30 ยูโร **** 

วนัที่ส่ี   (4) อาคูเรย์ร่ี – ฮูซาวคิ - ล่องเรือชมปลาวาฬ - นํา้ตกโกดาฟอสส์ – ดมิมูโบร์กร์ี 

    ทะเลสาบมายด์วทัท์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮูซาวคิ (HUSAVIK) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) นาํท่านล่องเรือชมปลาวาฬ 

(Husavik Whale Watching) ซ่ึงท่านจะไดส้มัผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซ่ึง ท่านจะ

ไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca) , 

Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บ กบัความน่ารักของ ปลาโลมา (Dolphin) 

ซ่ึงจะมาวา่ยนํ้าหยอกลอ้ ท่านอยูข่า้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม ทางธรรมชาติซ่ึงมี

เฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น นาํท่านสนุกสนานกบักิจกรรมการล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล ซ่ึงท่านมี

โอกาสเห็นวาฬมิงค ์สูงถึง 90 %   (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
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*** ทั้งนีก้ารล่องเรือชมปลาวาฬน้ัน ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนัเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิ

ยกเลกิหรือ เปลีย่นแปลงในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย *** 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 นาํท่านเดินทางสู่ นํา้ตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 45 นาท)ี หรือท่ีรู้จกัในนามนํ้าตก

ของพระเจา้ เป็นนํ้าตกท่ีมีความงดงามและใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร กวา้ง 30 

เมตร ตั้งอยูใ่นเขตทะเลสาบมีวทัน์ (Myvatn Lake) ซ่ึงไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) นกั นํ้าตก

แห่งน้ีถูกคน้พบเม่ือ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยนกับุญชาวคริสต ์เล่ากนัวา่ ในอดีตเม่ือรัฐสภาไอซ์แลนดไ์ด้

ยอมรับศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจาํชาติ ผูป้ระกาศตรากฎหมายเดินทางกลบับา้นผา่นบริเวณนํ้าตกและไดทิ้้ง

รูปสลกัพระเจา้ต่างๆ ของชาวนอร์ส (Norse) ลงไปในแม่นํ้า จึงทาํใหน้ํ้าตกน้ีไดช่ื้อวา่ “นํ้าตกของพระเจา้” โดย 

Goda มาจากคาํวา่ God ส่วน Foss หมายถึงนํ้าตกในภาษาไอซ์แลนด ์สายนํ้าตกของโกดาฟอสส์มีลกัษณะโคง้

เป็นคร่ึงวงกลม และไหลตกลงมายงัแอ่งตรงกลาง ในแต่ละฤดูกาลนํ้าตกแห่งน้ีจะมีความงามแตกต่างกนั นํ้าตก

แห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในนํ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์ 

 
นาํท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลา 40 นาท)ี หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทดาํ พื้นท่ีซ่ึง

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟคร้ังใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพื้นท่ีเม่ือโดน

อากาศและนํ้าท่ีเยน็จดั จึงทาํใหพ้ื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาว

พื้นเมืองเช่ือวา่ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ จากนั้นนาํท่านชม

ทะเลสาบมายด์วทัท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นท่ีราว 37 ตารางกิโลเมตร นบัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่

อนัดบัท่ี 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอลท์ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีต

กาล อยูใ่นหมู่บา้นเรยค์ยาห์โล และยงัเป็นแหล่งอุทยานนกนํ้าท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก จนรัฐบาลประกาศให้

เป็นเขตสงวนอนุรักษน์กเลยทีเดียว 
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คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั              FOSSHOTEL MYVATN หรือระดับเทียบเท่า   

วนัที่ห้า   (5) มายด์วทัท์ - นํา้ตกเดตตีฟ้อสส์ – เอกลิสตาดร์ี - เบรียดดลัซาวกิ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

นาํท่านเดินทางสู่ นํา้ตกเดตตีฟ้อสส์ (Dettifoss) (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นนํ้ าตกท่ีใหญ่และไหลแรง

มากท่ีสุดของยโุรป เป็นอีกจุดท่ีน่าสนใจสาํหรับนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเม่ือไปเยือนไอซ์แลนด ์และนํ้าตกแห่งน้ียงั

เคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนตร์อนัโด่งดงัเร่ือง Prometeus อีกดว้ย นํ้าตกเดตต้ีฟอสส์ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน

แห่งชาติวทันาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โดย

เป็นพื้นท่ีท่ีไดร้วมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ 

Jokulsargljufur เขา้ดว้ยกนั ความน่าต่ืนตาต่ืนใจของนํ้าตกท่ีทรงพลงัแห่งน้ีคือภาพของนํ้าตกท่ีกาํลงัไหลลงมา

จากชั้นนํ้าตกท่ีไหลลงมาจากขอบหนา้ผาอนักวา้งใหญ่และแสนอลงัการ โดยนํ้าตกมีความกวา้งราว 100 เมตร 

สายนํ้าท่ีไหลจากนํ้าตกจะไหลลดหลัน่ลงไปในหุบเหว Jokulsargljufur ท่ีอยูลึ่กลงไปอีกราวๆ 45 เมตร นบัเป็น

ภาพท่ีสวยงามตระการอยา่งยิ่ง ซ่ึงนกัท่องเท่ียวยงัจะสามารถมองเห็นละอองนํ้าท่ีสาดกระเซ็นข้ึนสู่ทอ้งฟ้าจาก

ระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกดว้ย   

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอกลิสตาดีร์ (Egilsstaðir) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลา 2 ชม. 15 นาที) ซ่ึงเป็น

เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฟยอร์ดทางตะวนัออก และเมืองน้ียงัตั้งอยูใ่กลก้บัป่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ไอซ์แลนดท่ี์ช่ือวา่ ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลยท์ (Lagafljót) ท่ี

เป็นถูกกล่าวขานถึงในตาํนานวา่เป็นท่ีอยูข่องสัตวป์ระหลาดในนํ้า 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวกิ (Breiddalsvik) (ระยะทาง 92 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) ซ่ึง

เป็นเมืองชายทะเลโดยระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยธรรมชาติอนังดงามไม่วา่จะเป็นลาวาของภูเขาไฟ นํ้าตก

หลากหลายสาย และสัตวต่์างๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั               BLAFELL HOTEL    หรือระดับเทยีบเท่า   
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วนัที่หก   (6)  เบรียดดลัซาวกิ – อุทยานแห่งชาตวิทันาโจกลุ – โจกลุซาลอน - ICE CAVE - Ice Beach  

    คร์ีกจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล (Vatnajökull National Park) (ระยะทาง 222 กม. ใชเ้วลา 3 ชม.) 

เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด ์(Iceland) รวมความ

สวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อยา่งไวด้ว้ยกนัทั้งนํ้าตก ชายหาดสีดาํและธารนํ้าแขง็สีขาว ธารนํ้าแขง็วทันาโจกุล 

Vatnajökull ธารนํ้าแขง็หิมะท่ีมีอายมุากกวา่ 1,000 ปี เป็นธารนํ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์และเป็น

ธารนํ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โดยธารนํ้าแขง็มีพื้นท่ีกวา่ 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียงัมีถํ้านํ้าแขง็ท่ีสวย

สุดๆ หาชมไดย้าก 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านชม ถํา้นํา้แข็ง (ICE CAVE) ซ่ึงท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบันํ้าแขง็หลากหลายชั้นในสีสันท่ี

แตกต่างกนัจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว คุณจะไดพ้บกบัธารนํ้าแขง็ Kötlujökull ดา้นนอก ซ่ึงมีโดมนํ้าแขง็

ท่ีเกิดข้ึนจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่ของธรรมชาติ ดว้ยรู้ขนาดใหญ่บนหลงัคาท่ีทาํให้

แสงอาทิตยส์ามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้จนเกิดเป็นบรรยากาศท่ีงดงามเกินบรรยาย  

 
จากนั้นนาํท่านเดินเล่นชายหาดนํ้าแขง็ Ice Beach หรือท่ีเรียกกนัวา่ Diamond Beach ชายหาดใกลก้บัธาร

นํ้าแขง็โจกุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้นธารนํ้าแขง็ท่ีอยูใ่นทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่

ชายหาด อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองคีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ (Kirkjubaejarklaustur) (ระยะทาง 98 กม. ใชเ้วลา 1.15ชม. ) 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั               FOSSHOTEL  NUPAR   หรือระดับเทยีบเท่า   

วนัที่เจด็  (7) คร์ีกจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ - ไมดาลโจกลุ – ขบัรถสโนว์โมบลิ – วกิ - หาดทรายดาํ  

  นํา้ตกสโกการ์ฟอสส์ - นํา้ตกเซลจาลนัด์ฟอสส์ - เซลฟอสส์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ไมดาลโจกุล (Myrdaljokull) (ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) 

ธารนํ้าแขง็ขนาดใหญ่ ท่ีถูกเปล่ียนเป็นลานกวา้งเพื่อกิจกรรมผจญภยัในช่วงฤดูหนาว นาํท่านเปิดประสบการณ์

ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารนํ้าแขง็และนาํท่านเปิดประสบการณ์ดว้ยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW 

MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็ ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็อ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง ( คันละ 2 ท่าน 

พร้อมชุดกนัความ หนาว,หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับข่ี SNOW MOBILE จะต้องมี

ใบอนุญาติขับข่ี)  

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง วกิ (VIK) (หมู่บา้นทางตอนใตข้องประเทศ มีชายหาดสวยสีดาํ ซ่ึงเคยไดรั้บการ

โหวตวา่เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกปี 1991 นาํท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  

(ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลา 20 นาท)ี ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีท่ี

พบไดโ้ดยทัว่ไป เกิดจากการเยน็ตวัของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพื้นผวิโลก 
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จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบันํา้ตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาท)ี มีความ

สูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของนํ้าตกท่ีเป็น ธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบ

เหวแลว้  อิสระใหท้่านเก็บภาพของนํ้าตกตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นนาํท่านชม นํา้ตกเซลจาลนัด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาท)ี นํ้าตกท่ีมี

ช่ือเสียงและถูกขนานนามวา่เป็นนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์นํ้าตกแห่งน้ีแมจ้ะค่อนขา้งแคบแต่สูง 

โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหน่ึงของแม่นํ้าเซลยา่ลนัดซ่์า (Seljalandsá) โดยแม่นํ้าสายน้ีมีตน้กาํเนิด

อยูใ่ตธ้ารนํ้าแขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์(Eyjafjallajökull Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้ารนํ้าแขง็แห่งน้ีไดป้ะทุข้ึนและ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายสนามบินทัว่ยโุรปมาแลว้ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกลบักบัสายนํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีไหลลงมาสู่

พื้นราบ ใหท้่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.)  

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั               SELFOSS HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า   

วนัที่แปด  (8)  เซลฟอสส์ – นํา้ตกกลูล์ฟอสส์ – เกย์เซอร์ – ซิงเควลลร์ี – เรคยาวกิ  

    พเิศษ นําท่านออกล่าแสงเหนือ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านชมนํา้ตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) หรือไนแองการ่าแห่ง

ไอซ์แลนด ์ถือเป็นนํ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนดจ์ดัให้อยูใ่น

เส้นทาง “วงกลมทองคาํ” ท่ีเม่ือผูม้าเยอืนไอซ์แลนด์ตอ้งมาท่องเท่ียว ช่ือนํ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากคาํวา่ Gull ท่ี

แปลวา่ ทองคาํ และ Foss ท่ีแปลวา่ นํ้าตก เม่ือรวมกนัหมายถึง นํ้าตกทองคาํ ถือเป็นหน่ึงในความม+หศัจรรย์

ทางธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารนํ้าแขง็และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างท่ีความสูงกวา่ 

30 เมตร  

 
จากนั้นนาํท่านชมนํา้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) นํา้พรุ้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลา 10 

นาที) ซ่ึงเป็นท่ีมาของคาํวา่ กียเ์ซอร์ Geyser ท่ีใชก้นัทัว่โลก นํ้าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุง่ข้ึนสูงกวา่ 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 

นาที ไอซ์แลนดเ์หมือนพระเจา้บรรจงสร้างข้ึนมาอยา่งประณีต พลงังานท่ีอยูใ่ตหิ้นเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมา

เป็นนํ้าพุร้อน ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความร้อนใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่

ประเทศ   

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
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นาํท่านเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ในเส้นทางวงกลมทองคาํ หรือ Golden Circle 

ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ, ววัและมา้ไอซ์แลนดห์ากินอยูต่ามธรรมชาติ ชมสถานท่ีสาํคญั

ในประวติัศาสตร์ของชาติคือ อทุยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลร์ี (Þingvellir) (ระยะทาง 

60 กม. ใช้เวลา 50 นาท)ี มรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหวา่งทวปียเูรเซียและทวปี

อเมริกาเหนือ สถานท่ีแห่งน้ีมีความสาํคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด ์โดยรัฐสภาไดก่้อตั้งเม่ือปี 

ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยูต่รงรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ 

Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส 

(Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์(Hengill) เป็นจุดกาํเนิดดา้นประวติัศาสตร์และดา้นธรณีวทิยาเพราะเป็นจุดท่ี

มีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวกิ (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 40 นาท)ี ไดรั้บสมญานามวา่ (อ่าวแห่งควนั) 

เน่ืองจากควนัไอนํ้าท่ีพวยพุง่ข้ึนมาจากบ่อนํ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีตาํนานไวก้ิงโบราณท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการ

ปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน Laugavegur ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของกรุงเรคยา

วกิ เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั               GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

**** นําท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 

เป็นปรากฏการณ์ที ่เกดิขึน้ตามธรรมชาติในเขตบริเวณข้ัวโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์

เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ทีเ่ห็นได้ยาก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ค่า KP 

, สถานทีเ่กดิ , มักจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงทีม่าจากช่วงช้ันบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนใน

ช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกนัยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี - หากไม่สามารถ ออกล่าได้ ทาง

บริษัทคืนเงินท่านละ 30 ยูโร **** 
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วนัที่เก้า   (9)  เรคยาวกิ - ชมเมือง – บ่อนํา้แร่บลูลากนู - เรคยาวกิ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
นาํท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด ์เป็น

จุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมืองท่ีเม่ือข้ึนไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ โบสถน้ี์มี

ความสาํคญัในฐานะท่ีเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón 

Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท ์รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเร่ิม

สร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 แลว้นาํท่านไปชมสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi 

House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้าํ 2 ประเทศ

มหาอาํนาจผูย้ิง่ใหญ่ในการยติุสงครามเยน็ ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง  

 
นาํท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวค้อยตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง โดย

สถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบอาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงันํ้ามองเห็นไดใ้น

ระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนนํ้า 

และร้านขายของท่ีระลึก  
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านชมเมืองเรคยาวคิ นาํท่านถ่ายรูปกบั  Solfar หรือช่ือภาษาองักฤษคือ The Sun Voyager เป็นงาน

ประติมากรรมรูปเรือท่ีตั้งอยูใ่นกรุง Reykyavik สร้างข้ึนโดยช่างสลกัช่ือ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมาก

มกัจะเขา้ใจผดิวา่มนัคือสัญลกัษณ์เรือไวก้ิง แต่จริงๆแลว้ The Sun Voyager มีความหมายโดยนยัเดิมวา่ “เรือแห่ง

ความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตยด์ว้ย เป็นอีกหน่ึงงานประติมากรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรท่ีจะพลาด

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

 
จากนั้นนาํท่านชมและแช่ บ่อนํา้แร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อนํ้าพุร้อนท่ีเกิดท่ีข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ตั้งอยูใ่นเขตลาวาทางตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศอุณหภูมิเฉล่ียของนํ้าท่ี 40 องศาเซลเซียส โดยนํ้าใน

บ่อนํ้าแร่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคท่ีเก่ียวกบั โรคผวิหนงั  อิสระใหทุ้กท่าน

ผอ่นคลายและพกัผอ่นตามอธัยาศยั  จากนั้นไดเ้วลาเดินกลบัสู่กรุงเรคยาวคิ 

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั               GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   
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วนัที่สิบ  (10)  เรคยาวกิ - เฮลซิงก ิ- สนามบิน  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวกิ 

09.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 992 

15.50 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาตเิฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 141 

วนัที่สิบเอด็  (11)  กรุงเทพฯ – สุวรรณภูม ิ  

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

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

  

ปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)  

      แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติในเขตบริเวณข้ัวโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์

เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ทีเ่ห็นได้ยาก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานทีเ่กดิ , 

มักจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงทีม่าจากช้ัน โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  อยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  –  

กลางเมษายน ของทุกปี 

“ทางบริษทัขอให้ทุกท่านโชคดไีด้เห็นแสงเหนือตามทีทุ่กท่านได้ตั้งใจนะคะ” 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

20 – 30 มีนาคม 2563 169,900 169,900 164,900 159,900 25,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 

การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ

เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน

ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4.  ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

5. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋า 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSIVE GRAND ICELAND  AURORA 11 DAYS (AY)                                                                             18 | P a g e  

 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการฟินแอร์ (AY) อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัมจาํกดัท่านละ 1 ใบเท่านั้น (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วน

ท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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