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วนัแรกของการเดินทาง ( )  สนามบินสุวรรณภูมิ   

22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชนั  

เคาทเ์ตอร์ D สายการบินไทย เจา้หนา้ทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรทีนงับนเครือง 

วนัทสีองของการเดินทาง ( ) สต๊อกโฮล์ม - เรคยาวิก - ดีร์โฮเลย์ 

01.25 เหิรฟ้าสู่กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG960 

06.55 เดินทางถึงสนามบินสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้จากนนั เตรียมตวัต่อเครืองสู่

กรุงเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด ์

12.50 ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค โดยสายการบินไอส์แลนดแ์อร์ เทียวบินที FI307  

15.15 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค เมืองหลวง

ของประเทศไอซ์แลนด์ หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

แ ล้ว  เ ดินทา ง สู่ ดินแ ดนแ ห่ ง ค า บส มุทร ดี ร์โฮ เ ล ย์  

(Dyrhólaey Peninsula) ที เ ลืองชือด้านทัศนียภาพอัน

ตระการตาของชายฝังทางใต้ของไอซ์แลนด์ และมี

ทศันียภาพอนังดงาม เช่น เสาหินบะซอลตท์ีประกอบขึน

เป็นส่วนนีของแหลม และทิวทศัน์อนัน่าทึง ซึงมีความ

อุดมสมบูรณ์ของนกนานาพนัธุ์ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นเป็ด

ไอเดอร์ นกพฟัฟินแอตแลนติกทีอพยพยา้ยถินเป็นทีชืนชอบของไอซ์แลนด ์ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ทพีกั: HOTEL DYRHOLAEY หรือ ทพีกัในระดับใกล้เคยีง 

วนัทสีามของการเดินทาง ( ) ดีร์โฮเลย์ - ถํานําแข็ง - ทะเลสาบธารนําแข็งโจกุลซาลอน  

   หาดไดมอนด์บีช - สกดีาราร์ซานดูร์ - ธารนําแข็งสวนิาเฟลล์สโจกุล - ดีร์โฮเลย์   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 
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หลังอาหารเดินทางสู่จุดนัดหมายบริเวณสถานีนํามัน 

Freysnes (ช่วงฤ ดู ร้อน )  หรือจาก  Jökulsárlón Glacier 

Lagoon (ช่ ว ง ฤ ดูห นา ว )  ซึ ง ตัง อยู่บ นถ นน ว ง แ หวน

หมายเลข  จากนนัเปลียนการเดินทางดว้ยรถซุปเปอร์จี

ปผ่านภูมิประเทศทีสวยงามตระการตาซึงถูกธารนําแข็ง

กดัเซาะมานานหลายทศวรรษเขา้ไปในหุบเขานาํแข็งก่อน

จะปีนขึนไปทีปากถาํสีฟ้าใสซึงเกิดขึนตามธรรมชาติเพือ

ไปยงัถาํนาํแขง็ ‘Sapphire Ice Cave’ ถาํนาํแขง็มีการ 

พฒันาอย่างต่อเนือง โดยถาํจะละลายและเปลียนแปลงทุกฤดูร้อน และแตกต่างในฤดูหนาว ***ระยะเวลาในการเดินชม

เปลียนแปลงได้ตงัแต่ -  ชัวโมง ทังนีขึนอยู่กับสภาพ

อากาศ ซึงจะถูกประเมินโดยไกด์ทอ้งถิน 

(ฤดูกาลของการชมถาํนาํแข็งจะเริมในเดือนตุลาคมและ

สินสุดภายในวนัที 31 มีนาคม ในบางกรณีสามารถชมถาํ

นําแข็งได้ในช่วงต้นปี หรือแมแ้ต่ในเดือนเมษายน แต่

ทงันีนนัจะขึนอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีทีไม่สามารถเขา้

ชมได ้บริษทัฯ จะเปลียนไปชมที ‘ถาํนาํแข็งคทัลา Katla 

Ice Cave’ บนธารนาํแขง็มิร์ดาลสโจกุลแทน) 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชม ‘โจกุลซาลอน’ ทะเลสาบธารนําแข็งที มี

ชือเสียงทีสุดของไอซ์แลนด์ โจกุลซาลอนตงัอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้ประมาณกึงกลางระหว่างเขตอนุรักษ์

ธ รรม ช าติส กัฟ ต า เ ฟ ล ล์  (Skaftafell Nature Reserve) 

และเฮิฟน์ (Höfn) โจกุลซาลอนเกิดจาด ธารนาํแข็ง ‘เบร

ดาเมร์คูร์โจกุล’ (Breiðamerkurjökull) ซึงเป็นลินนาํแข็งที

ใหญ่ทีสุดของยุโรปจากธารวาทนาโจกุล เมือภูเขานาํแข็ง

เคลือนตวัขา้มทะเลสาบและลอยออกไปในทะเลหรือซัด

ขึนฝังทีอยู่ใกล้ๆ  เนืองจากความแวววาวของหาดทรายสี

ดาํของ ‘เบรดาเมร์คูร์ซานดูร์’ (Breiðamerkursandur) ทาํ

ให้บริเวณนีได้รับฉายาว่า 'หาดทรายเพชร' (Diamond 

Beach) จากนันนําท่าน นําท่านสู่จุดชมวิวซาก ‘สะพาน

สกีดารา’ ซึงเป็นผลจากจากการระเบิดของภูเขาไฟวาท
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นาโจกุล ในปี  ภูเขานาํแขง็ขนาดใหญที่มากบันาํท่วมไหลลงสู่ทีราบและเศษนาํแข็งจาํนวนหนึงพุ่งชนสะพานจนพงั 

สะพานสกีดาราเคยเป็นช่วงทียาวทีสุดในไอซ์แลนด์ ชม ‘ธารนาํแข็งสกีดาราราโจกุล’ และ ‘ธารนาํแข็งสวินาเฟลล์

สโจกุล’ ท่ามกลางทิวทศัน์ของ ‘สกีดาราร์ซานดูร์’ (Skeidarársandur) ซึงเป็นทีราบทรายทีใหญ่ทีสุดในโลก สมควรแก่

เวลา เดินทางกลบัสู่ทีพกั 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ทพีกั: HOTEL DYRHOLAEY หรือ ทพีกัในระดับใกล้เคยีง 

วนัทสีีของการเดินทาง ( )  ธารนําแข็งไมดาล โจคูล - ขับรถสโมโมบิล - นําตกสโกกาฟอสส์   

      นําตกเซยาลนัฟอสส์ - เรคยาวิก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ห ลั ง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง สู่  Arcanum Base Camp 

(Mýrdalsjökull Base) นาํท่านนงัรถโฟร์วิลไต่ขึนเขาทีมี

ความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับนําทะเลถึง ,  

เ ม ต ร  สู่ บ ริ เ ว ณ ธ า ร นํ า แ ข็ ง  ‘มิ ร์ ด า ล ส โ จ กุ ล ’ 

(Myrdalsjökull) ซึงเป็นธารนําแข็งทีใหญ่เป็นอันดับสี

ของไอซ์แลนด ์ครอบคลุมพืนทีเกือบ  ตารางกิโลเมตร 

ซึงตงัอยูบ่นภูเขาไฟคทัลา (Katla) ทีมีชือเสียงและยงัปะทุ

อยู่  และใตธ้ารนาํแข็งมิร์ดาลสโจกุลยงัมีภูเขาไฟไอยาฟ

ยาพลาเยอร์คูดุล (Eyjafjallajökull) ทีเคยปะทุขนึในเดือนมีนาคม  เปิดประสบการณ์ตืนเตน้เร้าใจกบัการขบัรถสโนว์

โมบิล (Snowmobile) สู่ทศันียภาพอนังดงามของธารนาํแข็ง สํารวจธารนาํแข็งอนักวา้งใหญ่ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 

เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามจากดา้นบนสัมผสัประสบการณ์การผจญภยัและทศันียภาพอนัน่าทึงของธารนาํแข็ง

แห่งนี 

*** รถสโนโมบิล ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย *** 

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย เดินทางสู่ “นําตกสโกกาฟอสส์” (Skogafoss) นําตกที

ใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในไอซ์แลนด ์ทางตอนใตข้องประเทศ 

เคยเป็นส่วนหนึงของหน้าผาของชายฝังทะเลในอดีต 

นาํตกสโกกาฟอสส์ มีความสูงถึง  เมตรและกวา้ง  

เมตร ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะนําตกนีมาจากธาร

นําแข็งสองแห่งโดยตรง คือ ‘เอยาฟยาลลาโจกุล’ และ 

‘มิร์ดาลสโจกุล’ ตัวนําตกนันตังอยู่บนแม่นําสโกกา 

(Skógá) ทีไหลผ่านทีราบ ‘สโกการ์ซานดาร์’ และไหล

ต่อไปยงัมหาสมุทรแอตแลนติก จากนนัเดินทางสู่ ‘นาํตกเซลยาลนัส์ฟอสส์’ (Seljalandsfoss) เป็นหนึงในสิงมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติทีงดงามทีสุดในไอซ์แลนด์ และเป็นนาํตก

ทีมีชือเสียงเป็นอนัดบัสองในประเทศรองจากนาํตกกุลล์

ฟอสส์ ตงัอยู่บนชายฝังทางใตข้องไอซ์แลนด์โดยมีความ

สูงถึง  เมตร ลกัษณะเด่นทีสุดของเซลยาลนัส์ฟอสส์คือ

ทางเดินทีทอดยาวไปรอบๆ หน้าผาด้านหลงันําตกมีถาํ

กวา้ง มีโขดหินและเส้นทางทีสามารถเดินชมไดเ้ต็มทีใน

ฤดูร้อน สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่เมืองเรคยาวิก 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ทพีกั: HOTEL DYRHOLAEY หรือ ทพีกัในระดับใกล้เคยีง 

วนัทห้ีาของการเดินทาง ( ) เรนิสแดรงเกอร์ - หาดทรายดํา - วงกลมทองคาํ - ปล่องภูเขาไฟเคริด  

    นําตกกูลฟอสส์ - นําพุร้อนกีเซอร์ - อุทยานแห่งชาติธิงเลลร์ี - เรคยาวกิ - ล่าแสงเหนือ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ห ลั ง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง ช า ย ห า ด  ‘เ ร ย์ นิ ส ฟ า ย า ร่ า ’ 

(Reynisfjara) หรือ ‘หาดทรายดาํ’ ตงัอยู่ใกลก้ับหมู่บ้าน

ริมชายฝังวิก บนชายฝังทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ 

โ ด ย ตัง ต ร ะ ห ง่ า น อ ยู่ ใ ต้ภู เ ข า เ ร ย์ นิ ส ฟ ย า ล ล์  ( Mt. 

Reynisfjall) ทีปลายสุดของหาดทรายสีดาํทีทอดยาวสุด

สายตา ชม “เรยนิ์สดรันกา้ร์” เป็นกลุ่มหินทีน่าประทบัใจ

ตงัอยูใ่กลช้ายหาด เสาหินสูงตระหง่านเป็นหินบะซอลตท์ี

มีหนามแหลมยนืออกมาจากมหาสมุทร  เมตร National 

Geographic ไดร้ะบุสถานทีทีไม่ธรรมดาแห่งนีไวใ้นหมู่ชายหาดทีสวยทีสุดในโลก! และเคยถูกจดัอนัดบัให้เป็นชายหาด
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ทีสวยทีสุดในโลกเมือปี  และเคยใชเ้ป็นฉากของ 'North of the Wall' ในของซีรีย ์Game of Thrones อีกดว้ย จากนนั

เดินทางสู่ ‘วงกลมทองคาํ’ เส้นทางท่องเทียวทีมีชือเสียง

ทีสุดของไอซ์แลนด์ ชม ‘ปากปล่องภูเขาไฟเคริด’ (Kerið)  

หรือ Kerid Crater Lake ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟแห่งนีมีสี

แปลกตาและเรียกอีกอย่างว่า "ดวงตาของโลก" ทีมีอายุ 

 ปี  หินภู เขาไฟทีมีแร่ เหล็กเ รืองแสงเ ป็นสีแดง 

ทะเลสาบดา้นในเป็นสีนาํเงินอมนาํเงินจากแร่ธาตุ และพืช

พรรณเขียวชอุ่มแผก่ระจายไปทวัภูมิประเทศ 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ห ลังอ า ห า รนํา ท่ าน ช ม ‘นํา พุ ร้อ นกี ย์ เ ซ อร์ ’ ( Geysir 

Geothermal Park) น อ ก จ า ก  Old Faithful ใ น อุ ท ย า น

แห่งชาติ Yellowstone ของอเมริกาแล้ว นาํพุร้อนกียเ์ซอร์

แห่งนียงัเป็นนาํพุร้อนทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกดว้ย ชม 

‘สโทรคูร์’ (Strokkur) บ่อนําพุร้อนทีมีชือเสียงทีสุดใน

พืนทีคเวราซันดาร์ (Hverasandar) ในหุบเขาความร้อนใต้

พิภพ “ฮัวกาดาลู” (Haukadalur Valley) โดยยิงนํา เดือด

ขนาดใหญ่จากความสูง  เมตร -  เมตร  

 

สโทรคูร์จะปะทุทุก -  นาที จากนันชม ‘นําตกกุลล์

ฟอสส์’ (Gullfoss Waterfall) หรือ "นําตกทองคํา” เป็น

นําตกทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในยุโรป และแน่นอนว่าเป็น

นาํตกทีสวยทีสุดแห่งหนึงอีกดว้ย นาํตกอนังดงามไหลมา

จาก “แม่นาํฮวิตา” (Hvitá) ไหลจากธารนาํแข็ง ‘ลางโจกุล’ 

(Langjökull) ซึงเป็นธารนาํแข็งทีใหญ่เป็นอนัดับสองของ

ไอซ์แลนด์ เนืองจากนําตกมี  ชนั กุลล์ฟอสส์จึงควรถูก

มองว่าเป็นสองส่วนแยกจากกัน นําตกชันแรกสันกว่าสูง 

 เมตร (  ฟุต) ในขณะทีนาํตกชนัทีสองสูง  เมตร (  

ฟุต) กาํแพงหุบเขาทงัสองดา้นของนาํตกมีความสูงถึง  

เมตร (  ฟุต) ซึงไหลลงสู่หุบเขาลึก จากนนัเดินทางผ่าน

ทะเลสาบ Tingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติทีมีขนาดใหญ่

ที สุ ดใ นไ อ ซ์แ ล นด์  สู่  ‘อุทย า นแ ห่ ง ช า ติ ธิ ง เ ว ล ลี ย์ ’ 
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(Þingvellir National Park) สถานทีทีมีความสําคญัทางธรรมชาติและทางประวตัิศาสตร์ทีสําคญัสําหรับไอซ์แลนด์และ

โลก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และทางองค์การยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้าน

วฒันธรรมในปี ค.ศ.  เดินเท้าสู่ช่องเขา ‘อัลมันนาจา’ (Almannagjá) ซึงเป็นรอยเลือนหรือจุดทีแผ่นเปลือกโลก

อเมริกาเหนือและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียแยกออกจากกนั ซึงบริเวณอลัมนันาจาเป็นทีเดียวในโลกทีเราสามารถเห็นรอย

แยกแผ่นเปลือกโลกหรือรอยต่อสองทวีปทีอยู่เหนือผิวนาํไดอ้ย่างชดัเจน ชม Lögberg ซึงเป็นหินทีมีชือเสียงซึงเป็นทีตงั

ของรัฐสภา Althing ของไอซ์แลนด์ หรือสถานทีแสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้าํของชาวไอซ์แลนด์ มาตงัแต่ปี ค.ศ.

930  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ทพีกั : GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือ ทพีกัในระดับใกล้เคยีง 

*** พิเศษสุด นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชํานาญจะนําท่านไปยังจุดทีมีโอกาสเห็นแสงเหนือมาก

ทีสุดใช้เวลา ประมาณ  ชัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มีความเป็นไป

ไดสู้งทีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 

 

วนัทหีกของการเดินทาง ( ) เรคยาวกิ - ภูเขาคร์ีกจูเฟล - นาํตกเฮิร์นฟอสส์ซา 

      ประภาคาร  ‘กรอตตา’ - บลูลากูน   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

หลังอาหารเดินทางสู่ ‘ภูเขาเคิร์กจูเฟลล์’ (Kirkjufell) 

เป็นยอดเขาทีมีรูปร่างโดดเด่น มีความสูง  เมตร ซึง

พบได้บนชายฝังทางเหนือของคาบสมุทรสไนล์แฟลซ

เนสของไอซ์แลนด์ มกัถูกเรียกว่า 'ภูเขาทีมีการถ่ายภาพ

มากทีสุดในไอซ์แลนด์' เนืองจากมีรูปแบบทีน่าทึงและ

ทาํเลชายฝังทีสมบูรณ์แบบ ซึงเป็นหนึงในภูเขาทีสวย
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ทีสุดในโลก  อนัดบัแรก สีสันของ เคิร์กจูเฟลล ์จะเปลียนไปตามฤดูกาลทีผา่นไป ฤดูร้อนมองเห็นเป็นสี 

เขียวชอุ่ม เต็มไปดว้ยชีวิตชีวา ในขณะทีฤดูหนาวก็ปกคลุมไปดว้ยหิมะ และยงัเป็นทีรู้จกัมากทีสุดว่าเป็น ‘ภูเขาหัวลูกศร’ 

(Arrow Head) ในซีรีย ์Game of Thrones จากนนัเดินทางสู่ นาํตก ‘เฮินฟอซซาร์’ (Hraunfossar) หรือ "นาํตกลาวา" เป็น

นําตกทีสวยงามที เกิดขึนจากลําธารทีไหลออกจากทุ่ง

ลาวา นําตกไหลลงมาตามหน้าผาลาวาทีมีความกว้าง

ประมาณ 900 เมตร แต่ลดลงจากความสูงเพียง 12 เมตร 

สิงทีทาํให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไม่มีแม่นําอยู่เหนือ

นาํตก แต่นาํตกนีประกอบดว้ยสายนาํหลายร้อยสายทีโผล่

ออกมาจากหินภูเขาไฟทีมีรูพรุนและปกคลุมไปด้วย

ตะไคร่นาํของทุ่งลาวาตกลงสู่แม่นาํควิททา (Hvítá) ใกล้

กันยงัมีนาํตก ‘บาร์นาฟอสส์’ (Barnafoss) นําตกขนาด

เลก็อีกแห่งหนึงทีมีความลาดชนัสูง  เมตร นาํไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ทีสวยงามกลมกลืนกบันาํตกเฮินฟอซซาร์ 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลังอาหารเดินทางกลับสู่เรคยาวิก ชม ประภาคาร  ‘กรอตตา’ (Grótta) ซึงตังอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทีปลาย

คาบสมุทรเซลตย์าร์นาร์เนส ประภาคารปัจจุบนัของกรอตตา แต่เดิมสร้างขึนในปี  และสร้างขึนใหม่ในปี  และ 

 

เป็นหนึงในประภาคารทีเก่าแก่ทีสุดในไอซ์แลนด์ ประภาคารสูง  เมตร จากนนัเดินทางสู่บ่อนาํร้อน ‘บลูลากูน’ (Blue 

Lagoon) ซึงเป็นบ่อนําร้อนซึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา, พืชทะเล,โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, 

โปตสัเซียม,  แคลเซียม, ซัลเฟต, คลอรีนเป็นตน้ นอกจากนนัภายในบ่อนาํร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซึงจะช่วยให้ท่าน

ผอ่นคลาย และรักษาโรคทีเกียวกบัผิวหนงัได ้และยงัช่วยใหผิ้วพรรณเปล่งปลงัอีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสบายตวั  

จากการลงแช่และอาบนาํในบ่อนาํร้อนบูลลากูน 

*** พิเศษ ทางบลู ลากูน ไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ในการเขา้ใชบ้ริการไวใ้ห้เรียบรอยแลว้ อาทิ ครีมทาผิว, รองเทา้แตะ และ

ผา้ขนหนู ใหท้างมีเวลาผอ่นคลายกบัการแช่นาํแร่อยา่งจุใจ *** 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ทพีกั : GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือ ทพีกัในระดับใกล้เคยีง 

วนัทเีจ็ดของการเดินทาง ( ) เรคยาวกิ - ล่องเรือดูวาฬ - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา - บ้านฮอฟดี  

      ปฎิมากรรม ‘Sun Voyager’ - ตึกพาลาน - เคฟลาวิก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 
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นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ‘ล่องดูปลาวาฬ’ (Reykjavik Whale Watching) ซึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการ

ชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึงท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธุ์ ไม่ว่าจะเป็น

พั น ธุ์ Killer Whale (Orca),Minke Whale Humpback 

Whale นอกจากนัน ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัความน่ารัก

ของปลาโลมา Dolphin ซึงจะมาวา่ยนาํหยอกลอ้ท่านอยู่ขา้ง

เรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทาง

ธรรมชาติซึงมีเฉพาะในดินแดนแถบนีเท่านนั  

*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

กรณีทีเรือยกเลิกให้บริการหากสภาพอากาศไม่เอืออํานวย 

***  

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม  ‘โ บ ส ถ์ ฮั ล ล์ ก รี ม ส คิ ร์ ค ย า ’ 

(Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์นิกายลูเทอแรน ในกรุงเรค

ยาวิก มีความสูง  เมตร เป็นโบสถ์ทีใหญ่ที สุดใน

ไอซ์แลนด์และเป็นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดเป็นอนัดับ  ของ

ไอซ์แลนด ์จากนนัชม ‘บา้นฮอฟดี’ (Hofdi House) สถานที

จดัประชุมสุดยอดเรกยาวิก ในปี   

เมือประธานาธิบดีเรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาและประธาน

กอร์บาชอฟแห่งสหภาพโซเวียต ชม ปฎิมากรรม ‘Sun 

Voyager’ ซึงคลา้ยกบัเรือยาวของชาวไวกิง ประติมากรรม

กลางแจง้เพือเฉลิมฉลองการครบรอบ  ปีของเมืองเรค

ยาวิก ชมย่านถนนคนเดินทีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคาร

สวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพืนเมืองและแบรนด์ต่างๆ 

อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั ในย่านถนนคน

เดิน หรือห้างสรรพสินคา้ชือดงั นาํท่านขึนลิฟตสู่์ชนับนสุด

ของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ทีมีภัตตาคารอยู่

ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที

แบบ  องศา จากนนัเดินทางสู่เมืองเคฟลาวิก 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

ทพีกั : COURTYARD BY MARRIOTT KEFLAVIK หรือ ทพีกัในระดับใกล้เคยีง 
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วนัทแีปดของการเดินทาง ( ) เรคยาวกิ (เดินทางกลบั) - สต๊อกโฮล์ม - ช้อปปิงทีห้าง NK 

*** บริการอาหารเช้าแบบกล่อง *** 

04.00 นําท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 

07.35 ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เทยีวบินท ีFI306  

11.45  เดินทางถึงสนามบินสต๊อกโฮล์ม หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม  

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ Lobster  

บ่าย หลงัอาหารอิสระเลือกซือสินคา้ยา่นถนนคนเดิน Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮลม์ หรือชอ้ปปิงทีห้างสรรพสินคา้เอ็น

เค NK ซึงเป็น “ห้างทีใหญ่ทีสุดในยุโรปเหนือ” อนัทนัสมยั ทีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, 

Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั   

ทพีกั: SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง  

วนัทเีก้าของการเดินทาง ( ) สต๊อกโฮล์ม - เดินทางกลบั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพกั 

 หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม มีเวลาให้ท่านทําภาษี (Tax Refund) 

13.30  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการไทย เทยีวบินท ีTG961 

วนัทสิีบของการเดินทาง ( ) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

05.45  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

  

 

 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมะสม เนืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอัน

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนัน ทังนีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นสําคัญ 
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อตัราค่าบริการ (รวมทิปพนักงานขับรถ+ค่าวีซ่าไอซ์แลนด์)  

วันเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี 

พักกบัผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี พกักบั 

ผู้ใหญ่  ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเดียว 

เพมิท่านละ 

 ม.ค. –  ก.พ.  185,900 185,900 185,900 35,900 

 –  ก.พ.  185,900 185,900 185,900 35,900 

 –  มี.ค.  185,900 185,900 185,900 35,900 

 –  มี.ค.  185,900 185,900 185,900 35,900 

     

 

 

อตัราค่าบริการนรีวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สต๊อกโฮลม์-เรคยาวิค / เรคยาวิก-สต๊อกโอลม์-กรุงเทพฯ  

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน  ช.ม./วนั  

3. โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึน -  เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั  

7. ค่าทิปพนกังานขบัรถ 

8. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

9. ค่าประกนัสุขภาพและอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ , ,  บาท (ชึนอยูก่บัเงือนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  %  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

3. ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหนั 

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ  บาทต่อวนั( , .- บาท หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
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เงือนไขการสํารองทนีัง และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 

หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด  

หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัจะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้าํรองทีนงัครบ  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยนืวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย

ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่านยนืไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงทีเกิดขึนดงัต่อไปนี 

i. ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

ii. ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 

และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวั

ตามจริงเท่านนั 
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iii. ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 

 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง % ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้า่นเขา้ใจ 

iv. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใชจ่้ายทงัหมด % 

5. ทางบริษทัเริมตน้ และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL % ก่อนที

จะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกับ

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทงัหมด    

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย   % ของราคาทวัร์ 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด  % 

 

เอกสารทใีช้ในการยืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตเพือสแกนลายนวิมือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางทีเหลืออายใุชง้านไม่ตาํกว่า  เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย  หนา้  

2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ) .  X .  นิว จาํนวน  รูป ขนึอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน  ชุด 

4. คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน  

เดือนนับจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

5. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านัน ส่วนบญัชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอืนๆ สามารถยนืแนบเพิมเติมได ้ทงันีเพือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

7. หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั  เดือน กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาทีท่านจะใชย้ืนวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ -  วนัทาํ

การ) 
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8. เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

9. กรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

10. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร  ชุด 

11. สาํเนาทะเบียนบา้น  ชุด 

12. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่  ชุด 

13. สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี)  ชุด 

14. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

15. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

16. กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

17. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคที์จะเดินทางไปท่องเทียวยงัประเทศตามทีระบุ

เท่านนั การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทาง

. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 

 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้

เดินทางเป็นหลกั 

 


