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Delight Iceland 8D 5N
เซลฟอสส์ นำ้ ตกเซลจำลันด์ ฟอสส์ นำ้ ตกสโคกำร์ ฟอสส์ ธำรนำ้ แข็งโจกุลซำร์ ลอน
หำดไดมอนด์ หำดทรำยดำ นำ้ พุร้อนกีเซอร์ นำ้ ตกกูลฟอสส์ บลูลำกูน
อุทยำนธิวแควลลิร์ เรคยำวิค

พิเศษ ตำมล่ำหำแสงเหนือ 2 วัน วันละ 4 ชั่วโมง

วันแรก
20.00 น.
23.05 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการ
บินฟิ นแอร์ (AY) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฮลซิ ง กิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิ น ฟิ นแอร์ เที่ ย วบิ น ที่ AY144
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
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วันทีส่ อง
07.40 น.

เฮลซิงกิ – เรคยำวิค – เซลฟอสส์ – นำ้ ตกเซลจำลันด์ สฟอสส์ – สโคกำร์ – นำ้ ตกสโคกำร์ – วิค
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยำวิค ประเทศไอซ์ แลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY991 (ไม่มีบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
09.30 น. เดินทางถึง สนำมบินเคฟลำวิค (Keflavik Airport) ประเทศไอซ์ แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางไป
ยังเมือง เซลฟอสส์ (Selfoss) ที่ต้ งั อยู่ทางใต้ของประเทศไอซ์เจริ ญ เป็ นเมืองที่มีเขตตัวเมืองใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ เนื่ องจากเป็ นทั้งเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า รวมถึงอุตสาหกรรมของประเทศ และ
เนื่องจากอยูห่ ่างจากเมืองหลวงเรคยาวิคเพียงประมาณ 50 กิโลเมตร ทาให้ง่ายที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
นา
ท่านเดินทางไปยัง นำ้ ตกเซลจำลันด์ สฟอสส์ (Saljalandsfoss)
น้ า ตกที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 60 เมตรแห่ ง นี้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
แม่น้ าเซลจาลันด์ส (Seljalandsa) โดยมีตาน้ าอยูท่ ี่ธารน้ าแข็ง
Eyjafjallaokull และที่น่าสนใจก็คือ เราสามารถที่จะเดินเข้าไป
ยังถ้ าเล็กๆ หลังม่านน้ าตกเพื่อชมวิวจากอีกมุมมองได้อีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง สโคกำร์ (Skogar) หมู่บา้ นเล็กๆ
แสนเงียบสงบที่แม้จะมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยชาว
ไวกิ้ง แต่ก็เป็ นเพียงหมู่บา้ นเกษตรกรรมเล็กๆ เลยมีประชากร
อยู่เพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้น หมู่บา้ นแห่ งนี้ กลับมีชื่อเสี ยงและ
เป็ นที่รู้จกั เพราะเป็ นเมืองที่ต้ งั ของ นำ้ ตกสโคกำร์ (Skogar) นา
ท่านชมน้ าตกที่มีความสู ง 60 เมตร กว้าง 15 เมตร ด้วยความ
สู งนั้นทาให้สายน้ าที่ทิ้งตัวลงมาดูเหมือนม่านน้ าสี ขาวขนาด
ใหญ่ ดูแล้วงดงามชวนมองมาก และด้วยละอองน้ าที่เกิดจากน้ าตกที่ฟ้งุ กระจายอยูน่ ้ นั จะทาให้เกิดรุ ้งกินน้ าให้
ได้เห็นอยูบ่ ่อยๆ เลย และหากอยากได้วิวสวยๆ ในอีกมุมหนึ่งนั้นก็แนะนาให้เดินไต่ข้ ึนบันได 428 ขั้น ขึ้น
ไปยังด้านบนเนินเหนือน้ าตก และที่ดา้ นบนนี้ก็จะทาให้สามารถชมวิวกว้างโดยรอบได้แบบไม่มีอะไรบดบัง
อีกด้วย น้ าตกสโคการ์ ถือเป็ นน้ าตกที่ใหญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของไอซ์แลนด์และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดฮิตแห่ งหนึ่ งของประเทศเลย แล้วนาท่านสู่ เมือง Vik (วิค) เมืองเล็กๆ ที่อยูใ่ ต้สุดของประเทศ เป็ นเมือง
ริ มทะเลที่ให้บรรยากาศเงียบสงบ แต่มากด้วยทิวทัศน์แสนงามโดยเฉพาะชายหาดที่เคยได้รับการจัดอันดับให้
เป็ นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
เย็น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรื อระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

โจกุ ล ซำร์ ลอน – หำดไดมอนด์ – เคิ ร์ กยู แ บร์ ยำร์ กเลำสเทอร์ – ทุ่ งลำวำ Eldharun – วิ ค –
หำดทรำยดำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โจกุลซำร์ ลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธาร
น้ า แข็ง ที่ ถื อ ได้ว่ า ใหญ่ ที่ สุ ด ในไอซ์ แ ลนด์ โจกุ ล ซาร์ ล อนนี้
เกิดขึ้นในช่วงปี 1934-1935 จากการที่ธารน้ าแข็งได้ละลาย
จนกลายเป็ นทะเลสาบน้ าแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั มีสายน้ า
ไหลอยูน่ ้ นั เอง แต่เมื่อน้ าแข็งละลายมากขึ้นในทุกๆ ปี ทะเลสาบ
ก็ค่อยๆ ขยายขนาดขึ้นเรื่ อยๆ จนมีขนาดใหญ่ดงั ในปั จจุบนั ที่
กว้างถึง 18 ตางกิโลเมตร และลึกถึง 200 เมตร บวกกับน้ าแข็งก้อนน้อยใหญ่มากมายที่กระจายอยูโ่ ดยทัว่
บริ เวณทะเลสาบธารน้ าแข็งทาให้กลายเป็ นหนึ่ งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ให้มาชมทัศนี ยภาพ
แสนสวยและแปลกตาที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแน่นอน จากนั้นนาท่านสู่ หำดไดมอนด์ (Diamond Beach
) หาดทรายสี ดาที่เกิดจากหิ นภูเขาไฟที่แดกตัว แต่จุดเด่นของหาดแห่ งนี้ ไม่ใช่ทรายสี ดาเหล่านี้ แต่คือก้อน
น้ าแข็งสี ขาวและสี ฟ้าใสโปร่ งในหลากหลายทรงและขนาด ยิ่งดูสวยและโดดเด่นขึ้นไปอีกเมื่อมาอยูบ่ นหาด
ทรายสี ดาที่ดูตดั กันอย่างดี เมื่อเจอกับแสงอาทิตย์กอ้ นน้ าแข็งเหล่านี้ จะส่ องประกายระยิบระยับสวยงามมาก
เหมือนเพชรเม็ดใหญ่ที่อยูบ่ นผืนผ้าสี ดา ด้วยอากาศที่หนาวเย็นทาให้กอ้ นน้ าแข็งนี้ละลายช้ามากจนดูไปแล้ว
เหมือนไม่ละลายเลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
แ ล้ ว น า ท่ า น สู่ เ คิ ร์ ก ยู แ บ ร์ ย ำ ร์ ก เ ล ำ ส เ ท อ ร์
(Kirkjubaejarklaustur) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่น
ที่อยู่มากตั้งแต่สมัยชาวนอร์ สโบราณ เมืองนี้ รายล้อมไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวน่ าสนใจหลายแห่ งและหนึ่ งในนั้นก็คือ ทุ่ง
ลำวำ Eldharun (Eldharun Lava Field) ให้ท่านได้ชมทุ่งลาวา
ขนาดใหญ่ที่เกิ ดจากการปะทุครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
โลกของรอยแยกลากิ (Laki) โดยการปะทุน้ ี เกิ ดขึ้นตั้งแต่ ปี
1783-1784 ที่ทาให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งไอซ์แลนด์และยุโรป และลาวาส่ วนหนึ่ งก็ได้ไหล
มายังบริ เวณหมู่บา้ นเคิร์กยูแบร์ ยาร์ กเลาสเทอร์ แห่ งนี้ ก่อนจะเย็นตัวลง เกิดเป็ นทุ่งลาวากว้างประมาณ 560
ตารางกิโลเมตรที่เป็ นทุ่งตะปุ่ มตะป่ าสู งต่าที่ลว้ นปกคลุมไปด้วยหญ้ามอสเกิดเป็ นทัศนียภาพแสนแปลกตาแต่
ก็น่าชม ชวนให้ถ่ายรู ปเก็บเป็ นที่ระลึกไม่แพ้ที่อื่นๆ เลย นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวิคเพื่อชม หำดทรำยดำ
(Black Sand Beach) ที่เป็ นความหลากหลายทางธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกอย่างของไอซ์แลนด์ ด้วยเพราะหาด
ทรายแห่งนี้ไม่ได้มีสีขาวหรื อสี น้ าดาล แต่กลับมีสีดาที่เกิดจากลาวาร้อนๆ ที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟได้เจอกับ
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เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง

น้ าทะเลที่เย็นจัดจนเกิดการแข็งตัวก่อนจะแตกออกเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนทราย และที่ดา้ นบนชายหาดนี้
ยังมีแท่งหิ นบะซอลท์ทรงแท่งเหลี่ยมจานวนมากที่วางเรี ยงดูเป็ นระเบียบราวถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุ ษย์ แต่
ความจริ งคือเกิดจากการที่ลาวาเจอกับความเย็นของน้ าทะเลอีกเช่นกัน ได้เป็ นวิวแสนแปลกตาแต่ก็น่าทึ่งมาก
เช่นกัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรื อระดับเดียวกัน
นำ้ พุร้อนกีเซอร์ – นำ้ ตกกูลฟอสส์ – อุทยำนแห่ งชำติธิงแควลลิร์ – เซลฟอสส์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ น้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir) ที่ต้ งั อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉี ย งใต้ของไอซ์แ ลนด์ และแน่ น อนว่าต้องไม่ใ ช่ น้ าพุร้อน
ธรรมดาที่ เ ห็ นได้ ท ั่ ว ไป เพราะน้ าพุ ร้ อ นกี เซอร์ เป็ น
ปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติ ที่มีมานานกว่า 10,000 ปี แล้ว
และไม่ใช่น้ าพุร้อนที่พงุ่ ออกมาจากใต้พ้นื ดินตลอดเวลา แต่จะ
พุง่ ออกมาเป็ นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 10 นาที ซึ่งน้ าพุร้อนที่
ออกมานั้นจะพุ่งออกมาสู งขึ้นไปในอากาศสู งได้มากถึง 70 เมตรเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมและถ่ายภาพน้ าพุ
ร้อนแสนตื่นตาแห่งนี้พร้อมชมวิวสวยๆ ของบริ เวณโดยรอบ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
แล้วนาท่านเดินทางต่อสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) หนึ่ งใน
ความสวยงามที่ ไ ม่ ค วรพลาดเลยของไอซ์ แ ลนด์ ด้ว ยความ
ยิง่ ใหญ่ของน้ าตกกูลฟอสส์ที่แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงก่อนจะทิ้งตัว
ลงไปด้า นล่ า งที่ ร วมความสู ง แล้ว ประมาณ 32 เมตร ด้ว ย
กระแสน้ า ที่ ม าเร็ ว และแรงท าให้เ กิ ด เป็ นละอองสี ข าวฟุ้ ง ที่
ด้านล่างของน้ าตก น้ าตกกูลฟอสส์ยงั ได้ชื่อว่า “ไนแองการ่ า
แห่ งไอซ์แลนด์” อีกด้วย สวยและน่าทึ่งมากสมกับที่เป็ นน้ าตกขี้นชื่ออันดับต้นๆ ของไอซ์แลนด์ ทาให้เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมาก ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากแวะเวียนมาเยีย่ มชมน้ าตกแห่งนี้กนั
ไม่ขาดสาย จากนั้นไปต่อกันที่ อุทยำนแห่ งชำติธิงแควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่ งชาติ
แห่ งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ที่อยูห่ ่ างจากเมืองหลวงอย่าง เรคยาวิค ไปเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านั้น ถือ
เป็ นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางธรณี วิทยาที่สาคัญของไอซ์แลนด์ และ
เป็ นที่ๆ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกเช่นกัน เพราะความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทิวทัศน์
ในพื้นที่กว้างใหญ่ของบริ เวณอุทยานที่กว้างถึง 92.7 ตารางกิโลเมตร เป็ นอุทยานที่งดงามในทุกๆ ฤดูกาล
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เย็น

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โดยทัศนี ยภาพจะเปลี่ยนไปในทุกๆ ฤดูกาล ได้เป็ นความงามถึง 4 แบบที่ไม่ว่าจะเที่ยวช่วงไหนของปี ก็ไม่
พลาดที่จะได้ชมธรรมชาติสวยๆ แน่นอน และที่สาคัญอุทยานแห่งชาติธิงแควลลิร์น้ ีน้ นั ทางองค์การยูเนสโก้
ได้ทาการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปเรี ยบร้อยแล้วเมื่อปี 2004 จากนั้นนาท่านเดินทางกลังสู่ เมื องเซล
ฟอสส์ (Selfoss)
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม Hotel South Coast หรื อระดับเดียวกัน
เรคยำวิค – บลูลำกูน – กิจกรรมล่ำแสงเหนือ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เมือง เรคยำวิค (Reykjavik) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์ อยูต่ ิดชายทะเลในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง เป็ นเมืองที่เจริ ญที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์แต่กย็ งั คงเสน่ห์ในแบบไอซ์แลนด์ให้เห็น
ได้โดยรอบตัวเมืองไม่ว่าจะเป็ นจากอาคารบ้านเรื อ หรื อสถาปั ตยกรรมต่างๆ แต่ถึงอย่างนั้นทิวทัศน์โดยรอบ
เมืองเรคยาวิคก็ไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าเมืองอื่นๆ เลย ไม่วา่ จะเป็ นแม่น้ าลาธาร ทุ่งหญ้า และภูเขาสู ง ที่ชวนให้เที่ยว
ชมให้ครบในทุกๆ ส่ วนเลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บลูลำกูน (Blue Lagoon) หรื อ ทะเลสำบสี ฟ้ำ บ่อสปาน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่
ที่ได้รับความนิ ยมอย่างมาก เพราะในน้ าสี ฟ้าขุ่นที่อุณหภูมิสูง
ถึง 40 องศาเซลเซี ยสนั้นอุดมไปด้วยแร่ ธาตุจานวนมากที่ดีต่อ
ผิว และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ อได้อย่างดี การลงไปแช่น้ านั้น
ต้องใส่ ชุดว่ายน้ าซึ่ งจะมีจุดให้เปลี่ยนชุดแล้วล้างตัวก่อนจะลง
สระ บลู ลากูน แม้จ ะเพิ่งเกิ ดขึ้ น ในปี 1981 นี้ เองแต่ ก็ไ ด้รับ
ความนิยมอย่างมากจนกลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ
ยของไอซ์แลนด์ และมีนกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็ นจานวนมาก และอีกกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการ
พอกหน้าด้วยโคลน Silicon Mud Mask ที่จะบารุ งผิวหน้าให้อ่อนนุ่มและชุ่มชื้น เมื่อรวมแล้วบลูลากูนจึงเป็ น
เหมือนสปาชั้นเยีย่ มแห่งหนึ่งเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (อำหำรไทย)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรื อระดับเดียวกัน
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นาท่านทากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่ า” (Aurora
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ติดอันดับต้นๆ ของ
กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ติดกระแสความนิยมไม่
เสื่ อมคลาย ทั้งนี้กต็ อ้ งอาศัยความร่ วมมือจากฟ้าฝนและสภาพ
อากาศอย่างมากเพื่อให้ฟ้าเปิ ดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏให้
เห็นเป็ นขวัญตา
ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอน
กลางคืนในช่วงฤดูหนาวที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง สภาพอากาศเหมาะสม
เท่านั้น โดยจะเห็นเป็ นแสงสี เขียวพาดผ่านท้องฟ้าสวยงามและตรึ งตาอย่างที่สุด
วันทีห่ ก
เช้ ำ

เรคยำวิค – โบสถ์ ฮัลล์ กริมสเคิร์คยำ – บ้ ำนฮอฟดิ – ศำลำว่ ำกำรเมือง – อำคำรเพอร์ แลน – บ้ ำนภูเขำไฟ
– ช้ อปปิ้ ง ถนน Laugavegur
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เที่ยวชมเมือง เรคยำวิค (Reykjavik) ชม โบสถ์ ฮัลล์ กริมสเคิร์ค
ยำ (Hallgrimskirkja) โบสถ์ในนิ กายลูเธอรันที่ดูยิ่งใหญ่แห่ งนี้
ได้สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์เด่นของ
ไอซ์แลนด์อย่างภูเขาสู งและธารน้ าแข็ง ตัวโบสถ์ที่สร้างเสร็ จ
ในปี 1986 นี้ สูงถึง 74.5 เมตรนี้ เป็ นแลนด์มาร์ เด่นของเมือง
ที่สามารถเห็นได้ในแทบจะทุกๆ มุมเมือง แม้จะใช้เวลาสร้าง
นานถึ ง 41 ปี แต่ ก็ถื อ ว่า คุ ม้ ค่ า การรอคอยเพราะตัว อาคารนั้น ออกแบบเป็ นเหมื อ นลาวาร้ อ นที่ แ ข็ง ตัว
กลายเป็ นแท่งหิ นบะซอลท์ทรงเหลี่ยมเรี ยงไล่ระดับซ้อนกันจนได้เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอลังการ และ
ที่ดา้ นหน้าโบสถ์น้ นั จะพบกับรู ปปั้ นของ เลฟร์ อีริกสัน (Leif Erikson) หนึ่งในคนที่มีบทบาทสาคัญในการ
ค้นพบทวีปอเมริ กาเหนื อและกรี นแลนด์ รู ปปั้ นชิ้นนี้ได้รับเป็ นของกานัลจากอเมริ กามาในปี 1930 แล้วไป
ถ่ายรู ปด้านหน้า บ้ ำนฮอฟดิ (Hofdi House) บ้านที่ดูภายนอกแล้วเหมือนบ้านธรรมดาๆ ทัว่ ไป แต่บา้ นหลังนี้
เคยเป็ นสถานที่ประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา โรนัลด์ แรเกน และประธานาธิบดีรัสเซีย มิเคล
กอร์ บาชอฟ เมื่อปี 1986 ในการหาข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเย็น ตัวบ้านได้สร้างขึ้นในปี 1909 เคยเป็ นที่
อยู่ของทั้งนักกวี นักธุ รกิจและนักการทูต ก่อนที่ทางการเรคยาวิคได้ทาการซื้ อบ้านและบูรณะให้มีสภาพดี
สมบู ร ณ์ ที่ สุ ด ปั จ จุ บ ัน ได้ใ ช้เ ป็ นสถานที่ จัด งานประชุ ม และรั บ รองบุ ค คลส าคัญ ชม ศำลำว่ ำ กำรเมื อ ง
(Reykjavik City Hall) อาคารที่ดูทนั สมัยและออกแบบเป็ นสไตล์โมเดิร์นแห่ งนี้ ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของ
เมืองเรคยาวิค เปิ ดใช้เมื่อปี 1992 เพื่อเป็ นที่ทาการเมือง และยังใช้เป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลปะ จัดงาน
ประชุม รวมไปถึงงานแสดงดนตรี ดว้ ย จากนั้นนาท่านสู่ อำคำรเพอร์ แลน (Perlan) แลนด์มาร์กแสนเด่นอีก
แห่ งของไอซ์แลนด์ ตัวอาคารทรงกระบอกเหมือนแทง์น้ าขนาดใหญ่ครอบด้วยโดมแก้วแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นเนิ น

TRIP CODE: HG_HG19B_ Delight Iceland_JAN20 – MAR20

เทีย่ ง

เย็น

วันทีเ่ จ็ด
เช้ ำ
10.20 น.
15.50 น.
16.50 น.

วันทีแ่ ปด
07.25 น.

Oskjuhlio เหนื อเมืองเรคยาวิค แต่เดิ มนั้นอาคารนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่เก็บน้ าร้อนก่ อนจะถูกเปลี่ยนเป็ น
พิพิธภัณฑ์ เป็ นสถานที่จดั งานแสดงเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศไอซ์แลนด์ ธรรมชาติภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศ และอื่นๆ อีกมาก นาท่านขึ้นไปยัง จุดชมวิว Observation Deck ที่อยู่บนชั้น 4 เพื่อชมวิวสวยๆ
ของเมืองเรคยาวิคจากด้านบนแบบ 360 องศา ซึ่ งจะมองเห็นทิวทัศน์รอบๆ ได้โดยทัว่ รวมไปถึงทุ่งกว้าง
และแนวทิวเขาที่รายล้อมเมือง เป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมือง)
นาท่านไปยัง บ้ ำนภูเขำไฟ (Volcano House) สถานที่จดั แสดงเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ของไอซ์แลนด์ ที่จะให้
ความรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ของประเทศไอซ์แลนด์ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมไปถึงกลไกของการเกิดภูเขา
ไฟ ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา ในทุกๆ ชัว่ โมงจะมีการแสดงสารคดีเกี่ยวกับ
การปะทุข องภู เขาไฟให้ชม ในบ้านภู เขาไฟนี้ ยงั มี ร้านกาแฟและร้ านขายของที่ ระลึ กให้ซ้ื อติ ดไม้ติด มื อ
กลับไปเป็ นของฝากอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งที่ ถนน Laugavegur ถนนสายช้อปปิ้ ง
ยอดนิยมสายหนึ่งของเมืองเรคยาวิค ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร ไปจนถึงร้านขายของที่
ระลึกเรี ยงรายสองข้างทางให้ชมกันตามชอบ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรื อระดับเดียวกัน
นาท่านทากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) เพื่อชมแสงเหนือปรากฎการณ์ยอดนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยว เป็ นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแสงที่น่าตื่นตาที่สุดอย่างหนึ่ง และหากโชคดีฟ้าเปิ ด
อากาศโปร่ งก็จะได้เห็นแสงเหนือที่กระจายอยูท่ วั่ ท้องฟ้ากันอย่างจุใจ
เรคยำวิค - สนำมบินเคฟลำวิค
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำทุกท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เดินทำงกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY992 แวะเปลี่ยน
เครื่ อง (ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY141
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
สุ วรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตรำค่ ำบริกำร
วันเดินทำง
มกรำคม

กุมภำพันธ์

รำคำ

13 – 20 ม.ค. 63
5 – 12 ก.พ. 63
26 ก.พ. -4 มี.ค. 63

89,900

11 – 18 มี.ค. 63
มีนำคม

18 – 25 มี.ค. 63
24 – 31 มี.ค. 63

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
อัตรำนีร้ วม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย (AY)
✓ ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ (เฉพำะในกรณีกรุ๊ปเหมำหรื อตัดกรุ๊ปเท่ ำนั้น)
✗ ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
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✗ คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท (หลังจองภายใน 1 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เอกสำรที่ต้องใช้ ในกำรยื่นวีซ่ำ
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่ วนบุคคล
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3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณีเป็ นพนักงำนบริษัท
ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ยภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐำนทำงกำรเงิน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันที่ยนื่ วีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า
ํ
ํ า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ ภูมิลาเนา พร้อมกับหนังสื อรับทาง
การเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate)
หรื อ Statement ย้ อนหลัง 3 เดื อน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็ นคนออก
ค่ ำใช้ จ่ำยให้ ต้ องมีหลักฐำนเชื่ อมโยงควำมสั มพันธ์ พร้ อมยื่นเอกสำรฉบับแปลภำษำอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณี ที่บริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษำ
จะต้องมี หนังสื อรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ ภำษำอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้นั
9. กรณีทเี่ ด็กอำยุต่ํำกว่ ำ 20 ปี
9.1 ไม่ ได้ เดินทำงไปกับบิดำ มำรดำ หรื อ เพียงคนใดคนหนึ่ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุ ติบตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
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- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทำงไปกับบิดำ มำรดำ
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุ ติบตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมำยเหตุ!!ในวันทีม่ ำยื่นขอวีซ่ำ บิดำและมำรดำ ต้ องเดินทำงมำเซ็นแบบฟอร์ มกำรร้ องขอวีซ่ำให้ กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ ม เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสถานฑูตเรื่ องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
13. การยืน่ วีซ่านั้นผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถดำเนินขั้นตอนการยืืนวีซ่าได้

** ทำงบริษัทไม่ มีนโยบำยกำรแปลเอกสำรให้ ถ้ ำหำกต้ องกำรให้ ทำงเรำแปลเอกสำรจะมีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติมใบละ 500 บำท **
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รำยละเอียดและเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทาการ
ิ อ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้วมื
กรุณำกรอกข้ อมูลเป็ นภำษำอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มือถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขที่พาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานที่ทางาน..............................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน.................................................E-Mail…………………………………………………………….
อาหาร

 ไม่รับประทานเนื้อวัว

 มังสวิรติ

 มุสลิม

 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่ วงระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ท่ ำนเคยมีวซี ่ ำเชงเก้นหรื อไม่
 เคย กรุ ณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่ วงระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ท่ ำนเคยสแกนลำยนิว้ มือเพื่อทำวีซ่ำหรื อไม่
 เคย กรุ ณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุ ณาถ่ายรู ปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ **

