
 

รหัสทัวร HUG1902644 

ทัวรไอซแลนด Delight Iceland 8 วัน 5 คืน (AY) 
เซลฟอสส   น้ําตกเซลจาลันดฟอสส   น้ําตกสโคการฟอสส   บลลูากูน 

ธารน้ําแข็งโจกุลซารลอน   หาดไดมอนด   หาดทรายดํา   น้ําพุรอนกีเซอร 
น้ําตกกูลฟอสส   อุทยานธิวแควลลิร   เรคยาวิค   ตามลาหาแสงเหนือ 

 



 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.00 น.    พรอมกันที ่ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 8 แถว S สายการบินฟนแอร (AY) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมบริการ
ติดป�ายช่ือพรอมริบบิ้นใหกับกระเป�าทุกทาน 

23.05 น.   ออกเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยสายการบินฟนแอร เที่ยวบิน
ที่ AY144 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
วันที่สอง เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – เซลฟอสส – นํ้าตกเซลจาลันดสฟอสส – สโคการ – 

นํ้าตกสโคการ – วิค 
07.40 น.  ออกเดินทางสู  เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด โดยสายการบินฟนแอร 

เท่ียวบินที่ AY991 (ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
09.30 น.   เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิค (Keflavik Airport) ประเทศไอซแลนด ผาน

พิธีตรวจคนเขาเมือง เดินทางไปยังเมือง เซลฟอสส (Selfoss) ที่ตั้งอยูทางใต
ของประเทศไอซเจริญ เปนเมืองที่มีเขตตัวเมืองใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด 
เนื่องจากเปนทั้งเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจการคา รวมถึงอุตสาหกรรมของประเทศ 
และเนื่องจากอยูหางจากเมืองหลวงเรคยาวิคเพียงประมาณ 50 กิโลเมตร ทําให
งายที่จะเดินทางมาทองเท่ียว 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
               นําทานเดินทางไปยัง นํ ้าตกเซลจาลันดส

ฟอสส (Saljalandsfoss) นํ้าตกที่มีความ
สูงถึง 60 เมตรแหงนี ้ถือเปนสวนหนึ ่งของ
แมนํ้าเซลจาลันดส (Seljalandsa) โดยมีตา
นํ ้าอยู ที ่ธารนํ ้าแข็ง Eyjafjallaokull และที่
นาสนใจก็คือ เราสามารถที่จะเดินเขาไปยังถํ้า
เล็กๆ หลังมานนํ้าตกเพื่อชมวิวจากอีกมุมมอง
ไดอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง สโค
การ (Skogar) หมูบานเล็กๆ แสนเงียบสงบ
ที่แมจะมีประวัติการตั้งถิ ่นฐานมาตั้งแตสมัย



 

ชาวไวกิ้ง แตก็เปนเพียงหมูบานเกษตรกรรมเล็กๆ เลยมีประชากรอยูเพียงไมกี่สิบ
คนเทานั้น หมูบานแหงนี้กลับมีชื ่อเสียงและเปนที่รู จักเพราะเปนเมืองที่ตั้งของ 
นํ้าตกสโคการ (Skogar) นําทานชมนํ้าตกที่มีความสูง 60 เมตร กวาง 15 เมตร 
ดวยความสูงนั้นทําใหสายนํ้าที่ทิ้งตัวลงมาดูเหมือนมานนํ้าสีขาวขนาดใหญ ดูแลว
งดงามชวนมองมาก และดวยละอองน้ําที่เกิดจากน้ําตกที่ฟุ�งกระจายอยูน้ันจะทําให
เกิดรุงกินนํ้าใหไดเห็นอยูบอยๆ เลย และหากอยากไดวิวสวยๆ ในอีกมุมหนึ่งนั้นก็
แนะนําใหเดินไตขึ้นบันได 428 ขั้น ขึ้นไปยังดานบนเนินเหนือนํ้าตก และที่ดานบน
นี้ก็จะทําใหสามารถชมวิวกวางโดยรอบไดแบบไมมีอะไรบดบังอีกดวย นํ้าตกสโค
การถือเปนนํ้าตกที่ใหญเปนอันดับตนๆ ของไอซแลนดและเปนหนึ่งในสถานที่
ทองเที่ยวยอดฮิตแหงหนึ่งของประเทศเลย แลวนําทานสูเมือง Vik (วิค) เมือง
เล็กๆ ที่อยูใตสุดของประเทศ เปนเมืองริมทะเลที่ใหบรรยากาศเงียบสงบ แตมาก
ดวยทิวทัศนแสนงามโดยเฉพาะชายหาดที่เคยไดรับการจัดอันดับใหเปนหนึ ่งใน
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก  

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
  น ําทานเขาสู ท ี่ พัก ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สาม โจกุลซารลอน – หาดไดมอนด – เคิรกยูแบรยารกเลาสเทอร – ทุงลาวา 

Eldharun – วิค – หาดทรายดํา 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 น ํ า ท  า น เ ดิ น ท า ง สู  โ จ ก ุ ล ซ า ร  ล อ น 

(Jokulsarlon) ทะเลสาบธารนํ้าแข็งที่ถือไดวา
ใหญที ่สุดในไอซแลนด โจกุลซารลอนนี้เกิดขึ้น
ในชวงป 1934-1935 จากการที่ธารนํ้าแข็งได
ละลายจนกลายเป นทะเลสาบนํ ้าแข ็ง แต ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีสายนํ้าไหลอยูนั้นเอง แตเมื่อนํ้าแข็งละลายมากขึ้นในทุกๆ ป
ทะเลสาบก็คอยๆ ขยายขนาดขึ้นเร่ือยๆ จนมีขนาดใหญดังในปจจุบันที่กวางถึง 18 
ตางกิโลเมตร และลึกถึง 200 เมตร บวกกับนํ ้าแข็งกอนนอยใหญมากมายที่



 

กระจายอยูโดยทั่วบริเวณทะเลสาบธารนํ้าแข็งทําใหกลายเปนหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางของนักทองเที่ยว ใหมาชมทัศนียภาพแสนสวยและแปลกตาที่หาชมที่
ไหนไมไดอีกแลวแนนอน จากนั้นนําทานสู หาดไดมอนด (Diamond Beach) 
หาดทรายสีดําที่เกิดจากหินภูเขาไฟที่แดกตัว แตจุดเดนของหาดแหงนี้ไมใชทรายสี
ดําเหลาน้ี แตคือกอนน้ําแข็งสีขาวและสีฟ�าใสโปรงในหลากหลายทรงและขนาด ยิ่ง
ดูสวยและโดดเดนขึ้นไปอีกเม่ือมาอยูบนหาดทรายสีดําที่ดูตัดกันอยางดี เม่ือเจอกับ
แสงอาทิตยกอนน้ําแข็งเหลาน้ีจะสองประกายระยิบระยับสวยงามมาก เหมือนเพชร
เม็ดใหญที่อยูบนผืนผาสีดํา ดวยอากาศที่หนาวเย็นทําใหกอนนํ้าแข็งนี้ละลายชา
มากจนดูไปแลวเหมือนไมละลายเลย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
 แลวนําทานสู  เคิรกยูแบรยารกเลาส
เทอร (Kirkjubaejarklaustur) เปนเมือง
เล็กๆ ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นที่อยูมากตั้งแต
สมัยชาวนอรสโบราณ เมืองนี้รายลอมไปดวย
สถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหงและหน่ึง
ในนั้นก็คือ ทุงลาวา Eldharun (Eldharun 

Lava Field) ใหทานไดชมทุงลาวาขนาดใหญที่เกิดจากการปะทุครั้งใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตรโลกของรอยแยกลากิ (Laki) โดยการปะทุนี้เกิดขึ้นตั้งแตป 1783-
1784 ที่ทําใหเกิดผลกระทบอยางใหญหลวงทั้งไอซแลนดและยุโรป และลาวาสวน
หน่ึงก็ไดไหลมายังบริเวณหมูบานเคิรกยูแบรยารกเลาสเทอรแหงน้ีกอนจะเย็นตัวลง 
เกิดเปนทุงลาวากวางประมาณ 560 ตารางกิโลเมตรที่เปนทุงตะปุ�มตะป�م�าสูงตํ่าที่
ลวนปกคลุมไปดวยหญามอสเกิดเปนทัศนียภาพแสนแปลกตาแตก็นาชม ชวนให
ถายรูปเก็บเปนที่ระลึกไมแพที่อ่ืนๆ เลย นําทานเดินทางกลับสูเมืองวิคเพ่ือชม หาด
ทรายดํา (Black Sand Beach) ที่เปนความหลากหลายทางธรรมชาติที่นาทึ่ง
อีกอยางของไอซแลนด ดวยเพราะหาดทรายแหงนี้ไมไดมีสีขาวหรือสีนํ้าดาล แต
กลับมีสีดําที่เกิดจากลาวารอนๆ ที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟไดเจอกับนํ้าทะเลที่เย็น
จัดจนเกิดการแข็งตัวกอนจะแตกออกเปนชิ้นเล็กช้ินนอยเหมือนทราย และท่ีดานบน
ชายหาดน้ียังมีแทงหินบะซอลททรงแทงเหลี่ยมจํานวนมากทีว่างเรียงดูเปนระเบียบ



 

ราวถูกสรางขึ้นมาโดยมนุษย แตความจริงคือเกิดจากการที่ลาวาเจอกับความเย็น
ของน้ําทะเลอีกเชนกัน ไดเปนวิวแสนแปลกตาแตก็นาทึ่งมากเชนกัน 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
  น ําทานเขาสู ท ี่ พัก ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดับ
เดียวกัน  
 
วันที่สี่  นํ้าพุรอนกีเซอร – นํ้าตกกูลฟอสส – อุทยานแหงชาติธิงแควลลิร – เซลฟอสส 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

นําทานสู นํ้าพุรอนกีเซอร (Geysir) ที่ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของไอซแลนด และ
แนนอนวาตองไมใชนํ้าพุรอนธรรมดาที่เห็นได
ทั่วไป เพราะนํ้าพุรอนกีเซอรเปนปรากฎการณ
ทางธรรมชาติที่มีมานานกวา 10,000 ปแลว และไมใชนํ้าพุรอนที่พุงออกมาจาก
ใตพื้นดินตลอดเวลา แตจะพุงออกมาเปนชวงๆ หางกันประมาณ 10 นาที ซึ่งนํ้าพุ
รอนที่ออกมานั้นจะพุงออกมาสูงขึ้นไปในอากาศสูงไดมากถึง 70 เมตรเลยทีเดียว 
ใหทานไดชมและถายภาพนํ้าพุรอนแสนตื่นตาแหงนี้พรอมชมวิวสวยๆ ของบริเวณ
โดยรอบ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
แล วน ําท านเดินทางต อส ู   นํ ้าตกกูลฟอสส 
(Gullfoss) หนึ่งในความสวยงามที่ไมควรพลาด
เลยของไอซแลนด ดวยความยิ่งใหญของน้ําตกกูล
ฟอสสที่แบงออกเปน 2 ชวงกอนจะทิ้งตัวลงไป
ดานลางที่รวมความสูงแลวประมาณ 32 เมตร 
ดวยกระแสนํ ้าที ่มาเร ็วและแรงทําใหเกิดเปน
ละอองสีขาวฟุ�งที่ดานลางของนํ้าตก นํ้าตกกูลฟอสสยังไดชื่อวา “ไนแองการาแหง
ไอซแลนด” อีกดวย สวยและนาทึ่งมากสมกับที่เปนนํ้าตกขี้นชื่ออันดับตนๆ ของ
ไอซแลนด ทําใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก ในแตละปจะมีนักทองเที่ยว



 

จํานวนมากแวะเวียนมาเยี่ยมชมนํ้าตกแหงนี้กันไมขาดสาย จากนั้นไปตอกันที่ 
อุทยานแหงชาติธิงแควลลิร (Thingvellir National Park) อุทยานแหงชาติ
แหงแรกของประเทศไอซแลนดที่อยูหางจากเมืองหลวงอยาง เรคยาวิค ไปเพียงแค 
40 กิโลเมตรเทานั้น ถือเปนศูนยกลางทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และอัต
ลักษณทางธรณีวิทยาที่สําคัญของไอซแลนด และเปนที่ๆ ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวอีกเชนกัน เพราะความอุดมสมบูรณและความสวยงามของทิวทัศนใน
พื้นที่กวางใหญของบริเวณอุทยานที่กวางถึง 92.7 ตารางกิโลเมตร เปนอุทยานที่
งดงามในทุกๆ ฤดูกาล โดยทัศนียภาพจะเปลี่ยนไปในทุกๆ ฤดูกาล ไดเปนความ
งามถึง 4 แบบที่ไมวาจะเที่ยวชวงไหนของปก็ไมพลาดที่จะไดชมธรรมชาติสวยๆ 
แนนอน และที่สําคัญอุทยานแหงชาติธิงแควลลิรนี้นั้น ทางองคการยูเนสโกไดทํา
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไปเรียบรอยแลวเม่ือป 2004 จากน้ันนําทานเดินทาง
กลังสู เมืองเซลฟอสส (Selfoss) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Hotel South Coast หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่หา เรคยาวิค – บลูลากูน – กิจกรรมลาแสงเหนือ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองหลวงของประเทศไอซแลนดเมือง เรคยาวิค (Reykjavik) เมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศไอซแลนด อยูติดชายทะเลในทิศตะวันตก
เฉียงใตของประเทศ เปนเมืองศูนยกลางทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เปนเมืองที ่เจริญที่สุดในประเทศไอซแลนดแตก็ยังคงเสนหในแบบ
ไอซแลนดใหเห็นไดโดยรอบตัวเมืองไมว าจะเปนจากอาคารบานเร ือ หรือ
สถาปตยกรรมตางๆ แตถึงอยางนั้นทิวทัศนโดยรอบเมืองเรคยาวิคก็ไมไดดอยไป
กวาเมืองอื่นๆ เลย ไมวาจะเปนแมนํ้าลําธาร ทุงหญา และภูเขาสูง ที่ชวนใหเที่ยว
ชมใหครบในทุกๆ สวนเลย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

จากนั้นนําทานเดินทางสู บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ�า บอส
ปานํ้ารอนธรรมชาติขนาดใหญที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก เพราะในนํ้าสีฟ�าขุนที่อุณหภูมิ
สูงถึง 40 องศาเซลเซยีสน้ันอุดมไปดวยแรธาตุ
จ ํานวนมากที ่ด ีต อผิว และช วยผอนคลาย
กลามเนื้อไดอยางดี การลงไปแชนํ้านั้นตองใส

ชุดวายนํ้าซึ ่งจะมีจุดใหเปลี่ยนชุดแลวลางตัวกอนจะลงสระ บลูลากูนแมจะเพิ่ง
เกิดขึ้นในป 1981 นี้เองแตก็ไดรับความนิยมอยางมากจนกลายเปนหนึ่งในสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยของไอซแลนด และมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเปนจํานวนมาก 
และอีกกิจกรรมที ่พลาดไมไดเลยก็คือการพอกหนาดวยโคลน Silicon Mud 
Mask ที ่จะบํารุงผิวหนาใหออนนุ มและชุ มชื ้น เมื ่อรวมแลวบลูลากูนจึงเปน
เหมือนสปาชั้นเยี่ยมแหงหน่ึงเลยทีเดียว   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดับเดียวกัน 
 นําทานทํากิจกรรม ตามลาหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
“แสงออโรรา” (Aurora Borealis) ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติที่ติดอันดับตนๆ ของกิจกรรมท่ี
นักทองเที่ยวตองไมพลาด ติดกระแสความนิยมไม
เส่ือมคลาย ทั้งน้ีก็ตองอาศัยความรวมมือจากฟ�า
ฝนและสภาพอากาศอยางมากเพ่ือใหฟ�าเปดเต็มท่ี
แสงเหนือจึงจะปรากฏใหเห็นเปนขวัญตา ดวย
เพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชวงฤดูหนาวที่ทองฟ�าโปรง สภาพ
อากาศเหมาะสมเทาน้ัน โดยจะเห็นเปนแสงสีเขียวพาดผานทองฟ�าสวยงามและ
ตรึงตาอยางที่สุด 

 
วันที่หก เรคยาวิค – โบสถฮัลลกริมสเคิรคยา – บานฮอฟดิ – ศาลาวาการเมือง – 

อาคารเพอรแลน – บานภูเขาไฟ – ชอปปم�ง ถนน  Laugavegur 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

เท ี ่ยวชมเม ือง เรคยาวิค (Reykjavik) ชม 
โบสถฮัลลกริมสเคิรคยา (Hallgrimskirkja) 
โบสถในนิกายลูเธอรันที่ดูยิ่งใหญแหงน้ีไดสรางขึ้น
โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณเดนของ
ไอซแลนดอยางภูเขาสูงและธารนํ้าแข็ง ตัวโบสถที่
สรางเสร็จในป 1986 น้ีสูงถึง 74.5 เมตรนี้เปน
แลนดมารเดนของเมืองที่สามารถเห็นไดในแทบจะทุกๆ มุมเมือง แมจะใชเวลา
สรางนานถึง 41 ป แตก็ถือวาคุมคาการรอคอยเพราะตัวอาคารนั้นออกแบบเปน
เหมือนลาวารอนที่แข็งตัวกลายเปนแทงหินบะซอลททรงเหลี่ยมเรียงไลระดับซอน
กันจนไดเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามอลังการ และที่ดานหนาโบสถน้ันจะพบกับรูป
ปم�นของ เลฟร อีริกสัน (Leif Erikson) หนึ่งในคนที่มีบทบาทสําคัญในการคนพบ
ทวีปอเมริกาเหนือและกรีนแลนด รูปปم�นชิ้นนี้ไดรับเปนของกํานัลจากอเมริกามาใน
ป 1930 แลวไปถายรูปดานหนา บานฮอฟดิ (Hofdi House) บานที่ดูภายนอก
แลวเหมือนบานธรรมดาๆ ทั่วไป แตบานหลังนี้เคยเปนสถานที่ประชุมระหวาง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โรนัลด แรเกน และประธานาธิบดีรัสเซีย มิเคล กอร
บาชอฟ เมื่อป 1986 ในการหาขอตกลงเพื่อยุติสงครามเย็น ตัวบานไดสรางขึ้นใน
ป 1909 เคยเปนที่อยูของทั้งนักกวี นักธุรกิจและนักการทูต กอนที่ทางการเรค
ยาวิคไดทําการซื้อบานและบูรณะใหมีสภาพดีสมบูรณที่สุด ปจจุบันไดใชเปน
สถานท ี ่ จัดงานประช ุมและรับรองบ ุคคลส ําคัญ ชม ศาลาว าการเม ือง 
(Reykjavik City Hall) อาคารที่ดูทันสมัยและออกแบบเปนสไตลโมเดิรนแหงน้ี
ถือไดวาเปนศูนยกลางของเมืองเรคยาวิค เปดใชเมื ่อป 1992 เพื ่อเปนที ่ท ํา
การเมือง และยังใชเปนสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ จัดงานประชุม รวมไปถึงงาน
แสดงดนตรีดวย จากนั้นนําทานสู อาคารเพอรแลน (Perlan) แลนดมารกแสน
เดนอีกแหงของไอซแลนด ตัวอาคารทรงกระบอกเหมือนแทงนํ้าขนาดใหญครอบ
ดวยโดมแกวแหงนี ้ตั ้งอยู บนเนิน Oskjuhlio เหนือเมืองเรคยาวิค แตเดิมน้ัน
อาคารนี้ไดสรางขึ้นเพื่อเปนที่เก็บนํ้ารอนกอนจะถูกเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ เปน
สถานที่จัดงานแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรประเทศไอซแลนด ธรรมชาติภูมิศาสตร
ของประเทศ และอื่นๆ อีกมาก นําทานขึ้นไปยัง จุดชมวิว Observation Deck 



 

ที่อยูบนชั้น 4 เพ่ือชมวิวสวยๆ ของเมืองเรคยาวิคจากดานบนแบบ 360 องศา ซึ่ง
จะมองเห็นทิวทัศนรอบๆ ไดโดยทั่ว รวมไปถึงทุงกวางและแนวทิวเขาที่รายลอม
เมือง เปนอีกหน่ึงจุดชมวิวที่ไมควรพลาดเลย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานไปยัง บานภูเขาไฟ (Volcano House) สถานที ่จัดแสดงเกี ่ยวกับ
ภูมิศาสตรของไอซแลนด ที่จะใหความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรของประเทศไอซแลนด
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงกลไกของการเกิดภูเขาไฟ ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น 
รวมไปถึงผลกระทบตางๆ ที ่จะตามมา ในทุกๆ ชั ่วโมงจะมีการแสดงสารคดี
เกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟใหชม ในบานภูเขาไฟนี้ยังมีรานกาแฟและรานขาย
ของที่ระลึกใหซื้อติดไมติดมือกลับไปเปนของฝากอีกดวย จากนั้นอิสระใหทานได
เดินเลนชอปปم�งที่ ถนน  Laugavegur ถนนสายชอปปم�งยอดนิยมสายหนึ่งของ
เมืองเรคยาวิค ที่เต็มไปดวยรานคา รานกาแฟ คาเฟ� รานอาหาร ไปจนถึงรานขาย
ของท่ีระลึกเรียงรายสองขางทางใหชมกันตามชอบ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดับเดียวกัน 

 นําทานทํากิจกรรม ตามลาหาแสงเหนือ (Northern Lights) เพ่ือชมแสงเหนือ
ปรากฎการณยอดนิยมในหมูนักทองเที่ยว เปนปรากฏการทางธรรมชาติที่เกี่ยวของ
กับแสงที่นาต่ืนตาท่ีสุดอยางหน่ึง และหากโชคดีฟ�าเปด อากาศโปรงก็จะไดเห็นแสง
เหนือท่ีกระจายอยูทั่วทองฟ�ากันอยางจุใจ   

 
วันที่เจ็ด เรคยาวิค - สนามบินเคฟลาวิค  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินที่ 

AY992 แวะเปลี่ยนเครื่อง (ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน) 
15.50 น. ถึงสนามบิน เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด แวะเปลี่ยนเครื่อง 
16.50 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินที่ AY141 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 



 

วันที่แปด สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 อัตรานี้รวม 
✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกนทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุก
กรณี 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย (AY) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

วันเดินทาง ราคา 

มกราคม 13 – 20 ม.ค. 63 

89,900 กุมภาพันธ 5 – 12 ก.พ. 63 
26 ก.พ. -4 มี.ค. 63 

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



 

อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป
เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 20 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน 
✗ คนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน 
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 30,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) 
พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 



 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด 
 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมี
พาสปอรตเลม 
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอ
การอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
 
 
 



 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ

ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันในวันที่ยื่นวี
ซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไมตํากวา 6 หลัก เพื่อ
แสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทาง
การเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน 
(ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ทานอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



 

- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรอง
ขอวีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี
คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 
 

 



 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ที่อยู
.......................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท.....................................................  
เบอรมือถือ........................................................................ 
E-Mail....................................................................................................................... 
สถานะ  สมรส      โสด 
เลขที่พาสปอรต...................................................  
วันหมดอายุ...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด.............................................  
อาชีพ................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน................................................. 
E-Mail……………………………………………………………. 
อาหาร   ไมรับประทานเน้ือวัว      มังสวิรติ           มุสลิม      
    อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................      
 
 
 



 

ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายนิ้วมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
 

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 
 
 

 


