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Keflavik – Reykjavik – Vik – Black Beach – Jokulsarlon – Skaftafel National Park – Snowmobile
Skogarfoss – Seljalandsfoss – Selfoss – Golden Circle – Blue Lagoon – Keflavik – Helsinki

10 – 16 November 2018 (7 Days)
By FINNAIR (AY)
กำหนดกำรเดินทำง
วันเสำร์ ที่ 10 พ.ย. 61 กรุ งเทพฯ – สนำมบินวำนตำ (ประเทศฟิ นแลนด์ )
20.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 บริ เวณเคาน์ เตอร์ สายการบิ น
FINNAIR (AY) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทัวร์ ไลน์ส คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ทางด้านต่างๆก่อนการเดินทาง (โปรดสั งเกตุป้ำย “TOURLINES”)
23.05 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-144 นาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศฟิ นแลนด์
วันอำทิตย์ที่ 11 พ.ย. 61 สนำมบินวำนตำ – เคฟลำวิค (ประเทศไอซ์ แลนด์ ) – กรุ งเรคยำวิค – วิค
05.20 น.
เดินทางถึ งสนำมบินวำนตำ (Vantaa Airport) ประเทศฟิ นแลนด์ พร้ อมนาท่านผ่านด่ านตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศฟิ นแลนด์
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่านตามอัธยาศัยบริ เวณสนามบินวานตา เพื่อเตรี ยมตัวเดิ นทางต่อสู่ ประเทศ
ไอซ์แลนด์
07.45 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-991 นาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศไอซ์แลนด์
09.35 น.
เดินทางถึงสนำมบินเคฟลำวิค (Keflavik Airport) พร้อมให้ท่านจัดการเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมสัมภาระ
และนาท่านผ่านด่านศุลกากร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเรคยำวิค (Reykjavik) เมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์ เจ้าของสมญานาม “อ่าวแห่งควัน”
ช ม บ้ ำ น ฮ อ ฟ ดิ ( Hofdi House) บ้ า น ที่ มี เ รื่ อ ง ร า ว ใ น
ประวัติศาสตร์ ของชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอานาจผูย้ ิ่งใหญ่
ในการยุ ติ ส งครามเย็ น น าท่ า น ผ่ า นชมรั ฐ สภาของชาว
ไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง
ช มโ บสถ์ ฮำล ล์ กริ มสเ คอค์ เคี ย ( The Hallgrimskirkja)
สั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ ง นับ ว่ า เป็ นโบสถ์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ในประเทศ
ไอซ์ แลนด์ เป็ นอี กหนึ่ งจุดชมวิวของเมื องที่ นกั ท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชม และด้านหน้าของโบสถ์ยงั มี
อนุสาวรี ยข์ องเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่
เบื้องหน้า ซึ่ งในประวัติศาสตร์ ไอซ์แลนด์ถือว่าเลฟร์ เป็ นชาว
นอสร์ ชาติยุโรป คนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริ กาเหนือ
ซึ่ ง รวมถึ ง กรี นแลนด์ด้วย โดยอนุ ส าวรี ย ์น้ ี ส หรั ฐอเมริ ก าได้
มอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 พันปี รัฐสภา Althing ของไอซ์แลนด์
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กลำงวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
ทัว ร์ ไ ลน์ ส น าท่ า นเดิ นทางสู่ ห มู่ บ้ ำ นวิ ค (Vik) หมู่ บ ้า นเล็ ก ๆซึ่ งตั้ง อยู่ท างตอนใต้สุ ด ของประเทศ
ไอซ์แลนด์
ชมหำดทรำยสี ดำ (Black Beach) ซึ่ งเกิ ดจากการสึ กกร่ อนของ
หิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ นับเป็ นหนึ่งในชายหาดที่แปลก
ตา และมีความสวยงามแห่งหนึ่งบนโลก
เย็น
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านเดินทางเข้าที่พกั Dyrholaey Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
วันจันทร์ ที่ 12 พ.ย. 61 วิค – โจคูลซำลอน – วนอุทยำนแห่ งชำติสกำฟทำเฟล – วิค
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านเดิ นทางสู่ โจกุลซำลอน (Jokulsarlon) ธารน้ าแข็งพันปี ที่ รู้จกั กันเป็ นอย่างดี ว่าเป็ น
ทะเลสาบธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้ ง
แรกในช่ วงปี ค.ศ. 1934 -1935 และค่อยๆขยายตัวเพิ่มพื้นที่ข้ ึน
เรื่ อยๆ ปั จจุบนั กินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ลึ ก ของน้ า ถึ ง 200 เมตร ถื อ ได้ชื่ อ ว่า เป็ นทะเลสาบที่ ลึ ก เป็ น
อันดับสองของไอซ์ แลนด์ ให้ท่ านชมความสวยงามของทุ่งน้ าแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขา
น้ าแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ ทะเล
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
บ่าย
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านเดิ นทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติสกำฟทำเฟล
(Skaftafell National Park) หนึ่ งในผลงานของธรรมชาติ ที่
บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่ งนี้ ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซ่ ึ งธรรมชาติอนั แปลกตาหลายสิ่ ง
อยู่ที่เดี ยวกัน อาทิเช่ น ภูเขาไฟสู งเสี ยดฟ้ าที่มีหิมะปกคลุ มทั้งปี
ธารน้ า ใสซึ่ งไหลริ น จากภู เ ขาสู ง รอบๆเป็ นป่ าแคระอัน อุ ด ม
สมบูรณ์ดว้ ยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์
พร้ อ มน าท่ า นชมธำรน้ ำ แข็ ง วั ท นำโจคู ล (Vatnajokul) ธาร
น้ าแข็งขนาดใหญ่ที่มีขนาดประมาณ 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร
เย็น
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านเดินทางเข้าที่พกั Fosshotel Nupar Kirkjubaejarklaustur หรื อระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
วันอังคำรที่ 13 พ.ย. 61 วิค – ขับสโนว์โมบิล – นำ้ ตกสโกกำร์ ฟอสส์ – นำ้ ตกเซลยำลันส์ ฟอสส์ – เซลฟอสส์
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ ไ ลน์ ส นาท่ า นสั ม ผัส ประสบการณ์ อนั เป็ นที่ สุ ดด้วยการ
ขับสโนว์ โมบิล (Snow Mobile) ไปตามทุ่งธารน้ าแข็งไมร์ ดาลส์
โจคูล (MyrdalsJokul) ตื่นตากับธารน้ าแข็งกว้างใหญ่สุดสายตา
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ที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ซึ่ งแตกต่างอย่างสิ้ นเชิงกับธารน้ าแข็งโคลัมเบียใน อลาสก้าที่เพียง
แค่มองเห็นในระยะไกล (ขับสโนว์ โมบิลคันละ 2 ท่ ำน พร้ อมอุปกรณ์ กนั หนำว)
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
บ่าย
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านชมนำ้ ตกสโกก้ำฟอสส์ (Skogarfoss) ที่มีความสู งประมาณ 62 เมตร เป็ นม่านน้ าขนาด
ใหญ่ที่ไหลลงจากหน้าผาสู งชันด้านบนลงสู่ พ้ืนราบด้านล่าง
แรงกระแทกของปลายสายน้ าเกิดเป็ นละอองฟุ้ งไปทัว่ บริ เวณ
ทาให้หญ้าตระกูลมอส และเฟิ ร์ นเติบโตปกคลุมหิ นที่เรี ยงราย
ริ ม ล าธารเบื้ องล่ างอย่างสวยงาม พร้ อมประทับ ใจกับ ความ
สวยงามของน้ าตกในบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติอากาศบริ สุทธิ์
ชมน้ำตกเซลยำลันส์ ฟอสส์ (Seljalandsfoss) ที่มีความสู ง 60
เมตร เป็ นอีกหนึ่ งน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงของไอซ์แลนด์ ซึ่ งบริ เวณ
ด้านหลังม่านน้ าตกสามารถเดิ นเข้าไปสัมผัสความงดงามได้
อย่างใกล้ชิดอีกด้วย
เย็น
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านเดินทางเข้าที่พกั Selfoss Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
วันพุธที่ 14 พ.ย. 61
เซลฟอสส์ – น้ำตกกุดล์ ฟอส – น้ำพุร้อนกีเซอร์ – อุทยำนแห่ งชำติธิงเวลย์ ลีร์ – บลูลำกูน –
เคฟลำวิค
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ ไ ลน์ ส นาท่ า นชมน้ำตกกุ ด ล์ ฟ อส (Gullfoss) ซึ่ งได้รับ
การขนานนามว่า “ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์แลนด์” ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานว่า เป็ นน้ าตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ เกิ ดจาก
การละลายของธารน้ า แข็ง แลงโจคู ล (Langjokull) เป็ นธาร
น้ าแข็งที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ท่านจะได้ชมพลังแห่งสายน้ าอันมีปริ มาณมหาศาลที่กดั เซาะหุ บ
เป็ นร่ องลึก
ชมนำ้ พุร้อนกีเซอร์ (Geysir) ที่เกิดจากพลังงานความร้อนใต้
พิภพที่ เกิ ดจากแรงดันภายใต้เปลื อกโลกที่ แทรกขึ้ นมาตาม
รอยแยกของแผ่นเปลื อกโลก ด้วยแรงดันอันมหาศาลน้ า พุ
ร้ อนนี้ สามารถพุ่งสู งถึ ง 30 เมตร ในทุ กๆ 15 นาที นับเป็ น
หนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่พบเห็นได้ไม่กี่แห่งบนพื้นโลก
ชมอุทยำนแห่ งชำติ ธิ งเวลย์ ลีร์ (Thingvellir) ซึ่ งได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
ตั้งอยูร่ ะหว่างรอยแยกของหุ บเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn
ซึ่ ง เป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในไอซ์ แลนด์
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เป็ นจุดกาเนิ ดทางประวัติศาสตร์ และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่ อนของโลกเป็ นระยะทาง
หลายหมื่นกิโลเมตร นับเป็ นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ทางธรณี วทิ ยาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
บ่าย
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านสู่ บลูลำกูน (Blue Lagoon) แหล่งน้ าแร่ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุด เป็ นบ่อน้ าธรรมชาติร้อนที่มี
แร่ ธาตุ ต่ า งๆมากมาย มี สี ฟ้ าใสบริ สุ ทธิ์ เหมื อ นอัญ มณี สี
เทอร์ ควอยส์ อิสระให้ท่านร่ วมกิ จกรรม สปาบารุ งผิวโดยการ
อาบน้ า แร่ แ ช่ น้ า อุ่ น และพอกโคลนเพื่ อ บ ารุ ง ผิว พรรณ เพื่ อ
ความผ่อนคลาย (กรุ ณำจัดเตรียมชุ ดว่ ำยนำ้ ของท่ ำนไปด้ วย)
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พกั Hotel Keflavik หรื อระดับเดียวกัน
วันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 61 เคฟลำวิค – สนำมบิ น เคฟลำวิค – กรุ ง เฮลซิ ง กิ (ประเทศฟิ นแลนด์ ) – อิส ระช้ อ ปปิ้ ง –
กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ ไลน์ส นาท่านเดิ นทางสู่ สนำมบินเคฟลำวิค (Keflavik Airport) เพื่อเตรี ยมตัวเดิ นทางสู่ ประเทศ
ฟิ นแลนด์ โดยมี เ จ้า หน้า ที่ ข องทางบริ ษ ัท คอยอ านวยความ
สะดวกทางด้านต่างๆ รวมทั้งการขอคืนภาษีสินค้าของประเทศ
ไอซ์แลนด์ (Tax Refund)
(ท่ ำนสำมำรถเดินเล่ น เลือกซื้อสิ นค้ ำ หรือรับประทำนอำหำรได้
ณ บริเวณสนำมบินตำมอัธยำศัย)
10.25 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-992 นาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศฟิ นแลนด์
15.55 น.
เดินทางถึงสนำมบินวำนตำ (Vantaa Airport) ประเทศฟิ นแลนด์ พร้ อมนาท่านเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ
(Helsinki) เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ฟิ นแลนด์ เจ้าของ
สมญานาม “ธิ ดาแห่ งทะเลบอลติก” เนื่ องจากความงดงามอัน
โดดเด่ น ทางด้า นวัฒ นธรรม และสถาปั ต ยกรรมอัน ได้รั บ
อิทธิ พลจากทั้งทางฝั่งยุโรป และรัสเซีย
จากนั้น นาท่านชมย่านถนนที่สวยงามที่สุดของกรุ งเฮลซิ งกิที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิ ช
ผสม สวีดิช เรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าดี ไซน์ชื่ อดังของฟิ นแลนด์
เช่ น Ittala, Arabia, Marrimekko หรื อเลื อ กซื้ อสิ นค้ า บริ เวณ
ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
ทัวร์ ไลน์ส นาท่ านเดิ นทางสู่ สนามบิ น เพื่อเตรี ย มตัวเดิ นทางกลับกรุ ง เทพฯ โดยมี หัวหน้าทัวร์ คอย
อานวยความสะดวกทางด้านต่างๆ รวมทั้งการขอคืนภาษี (Tax Refund)
23.55 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-143 นาท่านออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
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วันศุกร์ ที่ 16 พ.ย. 61 กรุ งเทพฯ
14.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิง่ ..........
**********************************************
อัตรำค่ ำบริกำรทัวร์
เดินทำงพร้ อมกัน 20 ท่ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ เดินทำง (พักคู่)
ผู้ใหญ่ เดินทำง (พักเดี่ยว)

ท่านละ 99,500.- บาท
เพิ่มท่านละ 11,000.- บาท

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม:
* ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชั้นประหยัด (FINNAIR)
(กรุ งเทพฯ – กรุ งเฮลซิ งกิ / กรุ งเฮลซิ งกิ – เคฟลาวิค / เคฟลาวิค – กรุ งเฮลซิ งกิ / กรุ งเฮลซิ งกิ – กรุ งเทพฯ)
*****หากท่านใดมีความประสงค์ Upgrade ตัว๋ เครื่ องบินโดยสารเป็ นชั้นธุ รกิจ กรุ ณาติดต่อทางบริ ษทั ฯ*****
* ค่าวีซ่า และค่าบริ การทาวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)
* ค่ารถโค้ช, ค่าที่พกั และอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
* หัวหน้าทัวร์บริ การความสะดวก, ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น
* ค่าน้ าหนักกระเป๋ าท่านละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง ท่านละ 1,500,000. - บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม :
* ค่า Fuel Surcharge จากทางสายการบิน หากมีการเก็บเพิ่มเติม หลังวันที่ 1 พ.ย. 2561
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น เครื่ องดื่ม โทรศัพท์ มินิบาร์ บริ การเกี่ยวกับการสื่ อสารทุกชนิด ฯลฯ
* ค่าหนังสื อเดินทาง, ค่าupgrade ตัว๋ เครื่ องบิน, optional tour
* ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่เกิน
* ค่าทิปในการให้บริ การจากพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
หมำยเหตุ : ราคาที่แจ้งไว้น้ ี อาจเปลี่ ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ราคาของสายการบิน, โรงแรม, อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางและจานวนผูร้ ่ วมเดินทางจริ ง กรณี ที่ท่านต้องการเดินทางกลับไม่พร้อมกับคณะในกรุ๊ ป
ทัวร์ กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
*****กำรชำระเงิน : กรุ ณาชาระค่าจองตัว๋ เครื่ องบินและที่พกั ท่านละ 20,000.- บาท ที่เหลือชาระภายใน 25 วัน ก่อนการ
เดินทาง *****

