
 

 

รหัสทัวร WCT1901270 
ทัวรไอซแลนด แกรนดไอซแลนด 10 วัน 7 คืน (AY) 
เรคยาวิค   บลูลากนู   วงแหวนทองคํา   น้ําตกสโกกา   วิค 
อุทยานแหงชาติสกาฟตาฟล   เรนิสแดรงเกอร   ชมหาดทรายดํา 
สกาฟตาเฟล   ขับสโนโมบิลชมทุงน้ําแข็งไมรดาลสโจคูล 
อคูเรริ   ฮูซาวิค   ทะเลสาบเมวัท   เซลลฟอสส   ชมปลาวาฬ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคํา – นํ้าตกสโกกา – วิค 
อุทยานแหงชาติสกาฟตาฟล - เรนิสแดรงเกอร – ชมหาดทรายดํา – สกาฟตาเฟล 
ขับสโนโมบิลชมทุงนํ้าแข็งไมรดาลสโจคูล - อคูเรริ – ฮูซาวิค – ทะเลสาบเมวัท 
เซลลฟอสส - ชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง 
*** เคร่ืองบินใหมลาสุด Airbus A350-900 V1 บินตรงสูเฮงซิงกิ ตอเคร่ืองสูไอซแลนด  
*** 
 
กําหนดการเดินทาง 
06-15 มิ.ย. // 18-27 ก.ค. // 08-17 ส.ค. 2562 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการ
ย่ืนวีซา) 
 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.35 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4เคาทเตอร Sสายการบินฟนแอร เจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

23.35น. เหิรฟ�าสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนแอร Finnair  เที่ยวบินที่ AY144 
 
วันที่2      เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคํา – นํ้าตกกัลลฟอสส –  
   ปากปลองภูเขาไฟเคริด  นํ้าตกเซลยาลันสฟอสส – วิค 
06.05 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลวจากน้ัน ตอเคร่ืองสูนครเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด 
07.45 น. ออกเดินทางสู เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟนแอร Finnair  

เที่ยวบินที่ AY991 
08.35น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของ

ประเทศไอซแลนด นําทานออกเดินทางสูเสนทางวงกลมทองคํา Golden 
Circle ซึ่งเปนที่ตั้งของบอน้ําพุรอนท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของไอซแลนด นําทานชม
บอนํ้าพุรอน Geysir ที่มีความสูงของนํ้าพุถึง 200 ฟุตจากพ้ืนดิน ที่พวยพุงสู
ทองฟ�าทุกๆ 7-10 นาที และถือเปนคําศัพทที่ใชเรียกน้ําพุรอนแบบน้ีท่ัวโลก /  



 

 

จากน้ันนําทานชม น้ําตก Gull Foss หรือน้ําตกทองคํา (Golden Falls) ซึ่ง
น้ําตก ที่มีความสวยงามท่ีสุด และใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด สายน้ําท่ีใส
สะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขาใหลลงมา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ัน นําทานเดินทางเขาสูบริเวณอุทยานแหงชาติธิงเลลีร Thingvellir 

National Park  องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรม
ในป ค.ศ.2004  ชมจุดบริเวณที่เคยเปนเปนรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคึด
เห็นและคัดเลือกผูนําของชาวไอซแลนดมาต้ังแตป ค.ศ.930 และเปนพื้นท่ี ที่ได
การยอมรับวามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซแลนดแหงหน่ึง  จากน้ันนําทานชมรอย
แตกราวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสูใตดินถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผนดินไหว 
เม่ือป ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปละ 1 เซนติเมตร 
นําทานชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ไอซแลนด 

  ชมเคริด (Kerid) ปากปลองภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดบัแลว ในบริเวณน้ันจะมี
น้ําขังตัวอยูใตดิน เปนลักษณะที่หาชมไดยากมาก จากน้ันนําทานออกเดินทางสู
เมืองวิก แวะชม น้ําตก เซลยาลันสฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเกิดจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขา และเปนน้ําตกที่สวยงามมากอีกแหงหน่ึงของ
ประเทศไอซแลนด นําทานชมน้ําตกอยางใกลชิด และทานสามารถเดินลอดน้ําตก
แหงน้ีได นําทานผานชมวิวภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอัน
โดงดงัของไอซแลนด ภายหลังจากการปะทุในชวงปค.ศ. 2010 ปจจุบันเปนสถานที่ 
ทองเที่ยวท่ีสําคัญที่มีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาถายรูปความสวยงามของภูเขาไฟ
แหงน้ี ที่ยอดเขาปกคลุม ไปดวยหิมะตลอดทั้งปอีกดวยระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารจากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
พักที่:  Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่3    วิค – นํ้าตกสโกกา – ขับรถสโนโมบิล ทุงนํา้แข็งไมดาลโจคูล 
   อุทยานแหงชาตสิกาฟตาฟล – ฮอฟน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  จากน้ันนําทานชมความงามของนํ้าตก Skogafoss ซึ่งเปนนํ้าตกที่สวยงามอีก

แหงหน่ึงของไอซแลนด  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแมน้ําสโกกา 
จากน้ันนําทานชม เรยนิสดรันการ (Reynisdrangar) ซึ่งเปนลักษณะของภูเขา
เล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และกอตัวขึ้นกลางแมน้ําตามธรรมชาติ ชม
หาดทรายดํา ท่ีเต็มไปดวยหินสีดําและเม็ดทราย รวมท้ังแนวหินบะซอลต (เกิดจาก



 

 

ลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอยางรวกเร็วเม่ือเจอน้ํากับทะเลท่ีเย็น) รูปทรงเหมือนแทง
ออรแกนในโบสถ และในบริเวณน้ียังเต็มไปดวยบรรดานกตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง นกแกวทะเล หรือ พัฟฟم�น (Puffin) นกทะเลทองถิ่นที่นารัก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูบริเวณธารนํ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่งมีความหนา

ของน้ําแข็งมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน้ําแข็งถึง 1 
กิโลเมตร มีความกวางเปนอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กวา 596 ตารางกิโลเมตร เมื่อโดน
แสงกระทบจะเกิดเปนสีฟ�าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต นําทานตื่นเตนเราใจ
กับการน่ังรถโฟรวิล (ขบัเคลื่อนส่ีลอ) ไตขึ้นเขาท่ีมีความสูงชัน และมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาใหทานไดสัมผัสกับการขับรถสโนวโม
บิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ําแข็งขนาดใหญบนกลาเซียร Myrdaljokul 
ซึ่งเปนกลาเซียรที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด โดยมีเน้ือที่ถึง 8,300 ตาราง
กิโลเมตร *** ใชเวลาขับสโนโมบิล ประมาณหน่ึงชั่วโมง ขับคันละสองทาน หาก
ตองการขับคนเดียวมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 8,000 บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ 
หมวกนิรภัย และรองเทาลุยหิมะเตรียมไวบรกิารทุกทาน *** ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางเขาสูเขตอุทยานแหงชาตสิกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผามชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศไอซแลนด ซึ่งเต็มไปดวยความแปลกของแนว
ภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ทานไมเคยเห็นท่ีไหนมากอน ชมน้ําตก
ระหวางเสนทาง ที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขา เปนเสนทางที่
สวยงามมากอีกแหงหน่ึงของประเทศไอซแลนด เดินทางเขาสูเมือง ฮอฟน 
(HOFN) เมืองสวยริมชายฝم�ง ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่:  Foss Hotel Lagoon  / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่4    ฮอฟน – ลองเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมสบอน) -  เบรดดาลสวิก –  
   เอไกลสตาดีร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นําทานเดินทางสูลากนูโจคูซาลอน จุดไฮไลท สําคัญของประเทศไอซแลนด นํา

ทานลงเรือสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก ลองชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย ลากูนแหงน้ี จะ
เต็มไปดวยกอนน้ําแข็งหรือไอซเบิรก (iceberg) ขนาดตางๆ มากมายลอยอยูใน
ทะเลสาบ จะมีไกดทองถิ่นนําบรรยายใหความรูแกทุกทาน ชมความสวยงามของ
กอนน้ําแข็งสีฟ�าที่ลอย อยูรอบๆ ลําเรือ ไดเวลาสมควรนําทานขึ้นฝم�งมีเวลาใหทาน
เก็บภาพความประทับใจอยางเต็มที่ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานนั่งรถโคชชมความงามของชายฝم�งมหาสมุทรแอตแลนติกอันสวยงาม
รอบๆ บริเวณ Breiddalsvik ซึ่งเปนเมืองชายทะเลทางฝم�งตะวันออกของ
ประเทศไอซแลนด โดยระหวางทางเต็มไปดวยธรรมชาติอันงดงามไมวาจะเปน
ลาวาของภูเขาไฟ น้ําตกใหญนอยนับรอยสาย และสัตวตาง ๆ ท่ีอยูตามธรรมชาติ
สองขางทาง เชน กวางเรนเดียร หงสป�า , นกเปดน้ํา ฯลฯ และสัตวเลี้ยงอีกหลาย
ชนิดมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง Egilsstadir เมืองซึง่ตั้งอยูริมฝم�ง
ของ ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซี่งเปนทะเลสาบที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่
สามของประเทศไอซแลนด โดยมีเน้ือท่ีถึง  53  ตารางกิโลเมตร ทานจะไดชมเมือง
เล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซแลนดอยางแทจริง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Fosshotel Eastfjords / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 

วันที่5        เอไกลสตาดีร – ดิมมูโบรกีร – ทะเลสาบเมวัท บอโคลนเดือด 
   พิพิธภัณฑพ้ืนบาน – อคูเรริ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เขตทะเลสาบเมวัท Myvatn ซึ่งเปนที่ตั้งของบอน้ําพุ
รอนซึ่งมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณทาง
ธรณีวิทยา และไดรับการ
ประกาศใหเปนเขตอนุรักษ
ของไอซแลนด ในป ค.ศ. 
1974 หลังจากน้ันมา เขต
ทะเลสาบ Myvatn ก็เปน
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมแหงหน่ึงของประเทศ 
และเขตทะเลสาบแหงน้ียังเปน
แหลงชุกชุมของเปดนําที่
สวยงามนานาพันธุ และถือเปนเขตที่มีพันธุเปดน้ํามากที่สุดในยุโรป นําทานชม 
ดิมมูโบรกีร (Dimmuborgir) หรือที่แปลวา ปราสาทดํา พืน้ที่ซึง่เกิดจากการ 
ระเบิดของภูเขาไฟครัง้ใหญในอดีตกาล ราว 2,000 ปกอน ธารลาวาที่ไหลปก
คลุมพืน้ที่เ มื่อโดนอากาศและน้ํา ที่เย็นจัด จึงทําใหพ้ืนที่โดยรอบกลายเปนดินภูเขา
ไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดตางๆ ชาวพืน้เมืองเช่ือวา ดินแดนแหงน้ีเปน
สถานที่เชื่อมตอระหวางโลกมนุษยและดินแดนใตพภิพ ซ่ึงเมื่อซาตานถูกขับไลจาก



 

 

สวรรคลงสู ดินแดนใตพภิพและผาน ดิมมูโบรกีรทํา ใหพ้ืนที่แหงน้ีเกิดภยัธรรมชาติ
ขึน้ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม บอโคลนเดือดนามาฟแจล (Namafjall) (แองตะกอนที่อ่ิมตัวไปดวย

น้ํา) ซึ่งมีไอน้ํารอนจัดอยูเบ้ืองลาง เมื่อไอน้ําน้ันเคลื่อนท่ีจะทําใหโคลนที่อยูดานบน
พุงกระจายขึ้นมาคลายการระเบิดยอยๆ ในบริเวณภูเขาไฟปกติบอโคลนเดือดมักมี
กํามะถันอยูมาก อิสระใหทานไดเก็บ ภาพปรากฏการณทางธรรมชาติอีกแหงหน่ึง
ของไอซแลนด จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑพ้ืนบาน Glaumbaer  Folk 
Museum ซึ่งเปนพิธิภัณฑที่จัดแสดงงานศิลปะหัตกรรมพ้ืนบานของชาวไอซแลนด 
รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรของประเทศไอซแลนดอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Icelandair Hotel Akureyri / ที่พักระดับใกลเคียง 
 

วันที่6       อคูเรริ – ฮูซาวิค – ลองเรือชมปลาวาฬ – สติกกิชฮอลเมอร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นําทานลองเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซึ่งทานจะไดสัมผัส

กับประสบการณใหมในการชมสัตวทางทองทะเล ซึ่งทานจะไดพบกับนกทะเลชนิด
ตาง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ ไมวาจะเปนพันธุ Killer Whale 
(Orca) , Minke Whale Humpback   Whale  นอกจากน้ัน ทานจะมีโอกาส
ไดพบกับความนารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซึ่งจะมาวายน้ําหยอกลอทานอยู
ขางเรืออยางมากมาย ถือเปนความนารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะ
ในดินแดนแถบน้ีเทาน้ัน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง สติกกิชฮอลเมอร (Stykkishólmur) เมืองที่มี

ความโดดเดนทางดานประวตัิศาสตรและธรรมชาติที่สามารถดึงดูด  เพลิดเพลินไป
กับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝم�งตะวันตกของ
อาวแคบๆในเขตเมืองกรุนดารฟจอรดูร ไมพลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิรก
จูเฟล  ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เปนภูเขาที่มีทรงสวยงามและไดรับ
ความนิยมมากในหมูนักไตเขา ใกลๆภูเขายังมีน้ําตกขนาดเล็กๆที่สวยงามมากแหง
หน่ึงอีกดวย อิสระใหทานเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Foss Hotel Stykkisholmur ที่พักระดับใกลเคียง 



 

 

วนัที่7 สติกกิชฮอลเมอร – ภูเขาคีรกจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซา – เรคยาวิค 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นําทานออกเดินทางสู ภูเขาคีรกจูเฟล (Kirkjufell) เปนภูเขาทางฝم�งตะวันตก

ของไอซแลนด (West Iceland) หน่ึงในสถานที่ถายภาพทิวทัศนที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของไอซแลนด ในมุมมองยอดเขารูปกรวยควํ่า มีน้ําตกและธารน้ํารายรอบ 
เปนภาพสัญลักษณของประเทศไอซแลนดก็วาได ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 
463 เมตร ไมวาจะมาเท่ียวที่น่ีในชวงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งป โดยเฉพาะ
ในหนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาว 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมความสวยงามของ นํ้าตกเฮินฟอซซา (Hraunfossar 

Waterfalls) ซึ่งเปนน้ําตกสาขาหน่ึงของน้ําตกใหญที่กอกําเนิดจากแหลงลําธาร
และแมน้ําสายตางๆเปนระยะทางกวา 900 เมตร ของทุงลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟที่
อยูภายใตธารน้ําแข็ง แลงโจกุล Langjökull จากน้ันนําทานเดินทางลอดอุโมง
กลับสูเมือง เรคยาวิค นําทานชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซแลนด 
ที่มีความสวยงามไมแพเมืองหลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย ทานจะได สัมผัสกับ
ธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ ์จากน้ันอิสระเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่นเปนของที่ระลึก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Radisson Blu Saga Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วนัที่8      เรคยาวิค – ชมเมือง – แชนํ้าแรบลลูากูน –  
   ชมวิวบนอาคารพารลานพรอมดินเนอร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  จากน้ันนําทานชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ 

ไอซแลนด ซึ่งเปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่อยูเหนือสุดของโลก และมี
อากาศที่บริสุทธิ์ท่ีสุดในโลก นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝم�งทะเล
แหงนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เปนเมืองหลวงของประเทศไอซแลนด 
และเปนเมืองหลวงที่ต้ังอยูใกลกับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยูไมไกลจากเสน
อารกติกเซอรเคิลมากนัก ทําเลที่ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของประเทศ ซึ่ง 
Ingolfur Arnarson ชาวนอรดคิ เปนผูอพยพคนแรกที่มาต้ังรกรากที่เรคยาวิกใน
ป ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเปนเมืองที่เปนศูนยกลางทางการคาและธุรกิจการ
ประมง จึงไดมีการกอตั้งใหเปนเมืองหลวง  ปจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 
120,000 คน นําทานชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา โบสถประจําเมืองที่ใชจัดงาน
พิธีทางศาสนาท่ีสําคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปตยกรรมแปลกไมเหมือนที่ใด
ในโลก จากน้ันนําทานชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนําทานเก็บภาพ



 

 

อาคารHofdi ที่ใชประชุมผูนําระหวางประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบ
อชอฟ ในสมัยสงครามเย็น 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู บอนํ้ารอน บลูลากนู Blue Lagoon  ซึ่งเปนบอน้ํารอนซึ่ง

เต็มไปดวยแรธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica),พืชทะเล (Blue green 
algae),โคลนซิลิกา (Sillica Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,
โปตัสเซียมPotassium,แคลเซี่ยมCalcium,ซัลเฟต Salphate, คลอรีน 
(Chlorine), คารบอนไดออกไซด Carbon Dioxide เปนตน นอกจากน้ัน 
ภายในบอน้ํารอนบูล ลากูน ยังมีเกลือแรซึ่งจะชวยใหทานผอนคลาย และรักษาโรค
ที่เกี่ยวกับผิวหนังได และยังชวยใหผิวพรรณเปลงปลัง่อีกดวย ทานจะไดสัมผัสกับ
ความสบายตัวจากการลงแชและอาบน้ําในบอน้ํารอนบูลลากูน 

*** กรุณาเตรียมชุดวายน้ําติดตัวไปดวย *** 
  จากน้ันนําทานขึ้นลิฟตสูช้ันบนสุดของตึกพารลาน เปนตกึสไตลโมเดิรน ที่มี

ภัตตาคารอยูดานบนใหทานชมวิทิวทัศนของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่แบบ 360 
องศา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร ของตึกพารลาน พรอมชมวิวที่สวยงาม 
พักที่:  Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วนัที่9    เคฟราวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นําทานสูสนามบนิเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) 
  กรุงเรคยาวิก 
10.25 ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992 
15.55 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซแลนด ชากวา เฮลซิงกิ 3 ช่ัวโมง) 
16.50 เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟนแอร Finn Air เที่ยวบิน

ที่ AY141 
 
วนัที่10        กรุงเทพฯ 
06.00น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 
ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนาํทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 



 

 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / 
หอง 

จายเพ่ิม 
 

มิ.ย.-ส.ค. 2562 145,900 145,900 141,900 39,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรงุเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน12 ช.ม. / วัน 
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 

หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก 

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไม
คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูกับเงื่อนไข

กรมธรรม) ในกรณีทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 
 คาทิปพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดินทาง 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

ในรายการ 
 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาทตอวัน (หากทานประทับใจในการบริการ) 



 

 

***สายการบินฟนนแอร จํากัดกระเป�าที่ใชโหลดใตทองเครื่องไดเพียง 1 ช้ินเทานั้น 
นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม 
(ขนาดไมเกิน 45 x 25 เซนติเมตร) 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการชําระเงิน 

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวี
ซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ  25 ทาน และ
ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการ
ยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 
 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 
 
 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา 
มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา



 

 

จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณา
วีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิได
เปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 
 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 
-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ิน
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 
-  คามัดจําตั๋วเครื่องบนิ หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 
-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจาํหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก 
ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจง
ใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ี
จะสํารองยานพาหนะ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  16 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-10 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA 
(ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 



 

 

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 
หนา 

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 
3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง 

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อ
ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน 
หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทตู 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวน
บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติม
ได ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงิน
ฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกบัหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสาํเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคาร
ออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจาก
บิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม

เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชาํระ
ไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย



 

 

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานใน
การขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชน
และความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


