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กําหนดการเดินทาง ตุลาคม - มีนาคม
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วันแรกของการเดินทาง (1)
20.30น.
. น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชัน 4 ประตู เคาน์ เตอร์ S สายการบิน สายการบินฟิ นแอร์ พบเจ้าหน้าที
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเทียวบินที AY 144 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชัวโมง นาที)

วันทีสองของการเดินทาง (2)
05.20 น.
. น.
. น.

. น.

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ )

เฮลซิงกิ – เรคยาวิค (ไอซ์ แลนด์ )

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติวานตา (Vantaa International Airport) กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์
(Finland) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) โดยเทียวบินที AY 991 (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) ประเทศไอซ์ แลนด์ (Iceland)
(เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจศุลกากรแล้ว นําคณะเริ มต้นเทียวประเทศ
ไอซ์แลนด์กนั ที กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนืองจากควันไอนําทีพวยพุ่งขึนมา
จากบ่อนําร้อน นอกจากนียังมีตาํ นานไวกิงโบราณทีมีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีมาก่อน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) เริ มกันที โบสถ์ ประจํากรุงเรคยาวิค (Reykjavik Church) กันทีมีชือว่า
โบสถ์ ฮัลล์ กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja Cathedral) โบสถ์สูงของ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ตัวโบสถ์มีความ
สู งถึง . ม. รวมถึงยังเป็ นจุดชมวิวทีสู งอีกจุดหนึงของเมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ทีเมือขึนไปด้านบนจะ
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) อันสวยงามได้ โดยรอบ และด้านหน้าของโบสถ์ยงั มี
อนุสาวรีย์เลฟร์ อีริกสั น (Leifr Eiriksson Monument) ยืนตระหง่านอยูเ่ บืองหน้า ซึงในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์
(Iceland) ถือว่าเลฟร์ อีริกสันเป็ นชาวนอสร์ ชาติยโุ รป คนแรกทีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริ กาเหนื อ (North
America) ซึงรวมถึงกรี นแลนด์ (Greenland) ด้วยโดยอนุสาวรี ยน์ ีสหรัฐอเมริ กา (USA) มอบให้แก่ไอซ์แลนด์
(Iceland) เนื องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ พันปี
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จากนัน นําท่านชมสถาปัตยกรรม Solfar (Sun Voyager) Sculpture ตังอยูร่ ิ มอ่าวเรคยาวิก เป็ นแลนด์มาร์คอีก
แห่งหนึงของเรคยาวิก และต่อด้วย Harpa อาคารสมัยใหม่ทีเต็มไปด้วยกระจก เป็ นทังหอแสดงคอนเสิ ร์ต และ
ศูนย์การประชุม มีพืนทีใช้สอยมากกว่าสามแสนตารางฟุต จุดเด่นอีกอีกของ Harpa คือกระจกประดับ
อาคารทีเปลียนสี สันจากแสงไฟราวกับอาคารมีชีวิตเต้นระบําได้ และมีสระนําอยูห่ น้าอาคาร ถ่ายภาพใน
มุมมองเงาสะท้อนนําได้อย่างสวยงาม

จากนัน นําท่านไปชมสถานทีสําคัญอีกแห่งหนึงคือ Hofdi House บ้านทีมีเรื องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอนั
น่าสนใจ เคยใช้เป็ นทีรับรองและจัดเลียง ผูน้ าํ ประเทศมหาอํานาจผูย้ งใหญ่
ิ
ในการยุติสงครามเย็น นําท่าน ผ่าน
ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ไอซ์แลนด์ (Iceland)
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จากนันนําท่าน ชมเพอร์ แลน (Perlan) สถานทีทีมีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก
เนืองจากตังอยูบ่ นเนิ นเขา มีความสู งเท่ากับอาคาร 5 ชัน จากพืนดิน 25.7 เมตร เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็ น
รู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ งวง ตังอยูบ่ นฐานทีคล้ายถังนําขนาดใหญ่ 4 ฐาน ทีมองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan
ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ทีแปลว่า อ่าวซึงการสร้างสถานทีแห่งนีจะให้หมายถึงว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก

อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ งสิ นค้าของฝาก ของทีระลึกบริ เวณถนนคนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที
มีชือเสี ยง และเก่าแก่ทีสุ ดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash road” เนื องจากอดีตเคยเป็ นเส้นทางเดินสู่
บ่อนําพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุ งเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื อผ้า เครื องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทาง
สายนี ปัจจุบนั เป็ นแหล่งช้อปปิ งแหล่งรวมของห้างสรรพสิ นค้า และ ร้านเสื อผ้าบูติคมากมาย
19.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel Reykjavik หรื อเทียบเท่ า
* หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่ าสามารถเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ ทางบริษัทจะนําท่ านออกล่ าแสงเหนือ *
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วันทีสามของการเดินทาง ( )
07.00 น.

เรคยาวิค – คาบมหาสมุทรสเนลเฟลเนส – กรุนดาร์ ฟยอรด์ เดอร์
ภูเขาคีร์กจูเฟล

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําคณะเดินทางสู่ คาบมหาสมุทรสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) ทีบางครังถูกเรี ยกว่าประเทศไอซ์แลนด์แบบ
ย่อส่ วน เพราะความหลากหลายของพืนทีนี ระหว่างทางท่าจะได้พบกับทัศนียภาพทีสวยงามของท้องทุ่งและ
เทือกเขาอันยาวไกลไปยังภูเขาไฟนําแข็งสไนล์ เฟลส์ โจกุล (Snæfellsjökull) หรื อทีมักจะถูกเรี ยกว่ายอดมงกุฏของ
คาบสมุทรสไนล์เฟลส์โจกุลมีความงดงามมาก มีรูปร่ างเป็ นเหมือนภูเขาไฟทีถูกประดับด้วยนําแข็งตลอดทังปี
ความงดงามนีถูกบรรยายโดยนักเขียน และนักศิลปะมานับหลายทศวรรษ แต่ทีเป็ นทีรู ้จกั กันดีก็คือนวนิยายของ
จูลส์ เวิร์น (Jules Verne) ในเรื องดิงทะลุสะดือโลก (A Journey to the Centre of the Earth) ทีถูกถ่ายทําทีนี จุดแรก
แวะชมฝูงแมวนําที วายตริ-ทุงกา (Ytri-Tunga) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)

จากนัน แวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ ดํา (Buðir black church) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที)
หรื อโบสถ์แม่มดทีคนไทยเรี ยกกัน
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นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอาร์ นาร์ สตาปิ (Arnarstapi) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ นาที) หมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ หน้าตาน่ารักในเขต West Iceland บนคาบสมุทร Snæfellsnes
peninsula เดิมเคยเป็ นสถานีการค้าทีสําคัญในอดีต เพราะมีอ่าวทีเป็ นท่าเรื อธรรมชาติ และเคยมีผคู ้ นอาศัยอยูเ่ ป็ น
จํานวนทีมากกว่าในปัจจุบนั หมู่บา้ นแห่งนีมีทศั นียภาพแปลกตาของธารลาวาทีถูกบีบอัดเป็ นหิ นบะซอลต์ทีถูกกัด
กร่ อนด้วยนําทะเล เกิดเป็ นหิ นโค้งมีชือเรี ยกว่า แกทเคล็ตเตอร์ (Gatklettur – Arch Rock) ซึงแตกออกเป็ นสาม
ส่ วนรี ยกว่า คันดักย่า (Hundagja) มิดย่า (Midgia) และมูซากย่า (Mussagia) ซึงทังหมดนี ก่อตัวขึนจากพลังของ
ธรรมชาติ

. น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนันชมสิ งทีถูกพูดถีงมากทีสุ ดในภูมิประเทศแห่งนีคือแนวหิ นบะซอลต์ทีเรี ยกว่า ลอนดราการ์ (Lóndrangar)
ทีสู งและน่าทึงจนหลายคนเปรี ยบแนวหิ นเหล่านีว่าเป็ นปราสาท ทีตรงใกล้ๆแนวหิ นเหล่านีคุณจะได้พบกับหาด
ทรายดําทีงดงามทีชือว่าดูจปาลอนซานดูร (Djúpalónssandu) รวมถึงหน้าผาทีมีมากมายทีเต็มไปด้วยรังนกทะเล

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรุ นดาร์ ฟยอรด์ เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชัวโมง) ตังอยูบ่ ริ เวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตังอยู่ระหว่างภูเขาเรี ยบมหาสมุทร มีทศั นียภาพ
และธรรมชาติทีสวยงามยิง เรี ยกได้วา่ เป็ นอีกหนึงเมืองสําคัญทีตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติ และยังเป็ นเมืองทีใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ เรื อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย นําท่านชม
ความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นันคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาทีมีความสู งประมาณ 463 เมตร
เป็ นภูเขาทีมีทรงสวยงามและถือเป็ นอีกหนึงสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนาตกขนาดเล็
ํ
กที
สวยงามมากแห่งหนึงอีกด้วยชือว่า นําตก Kirkjufellsfoss ไม่วา่ จะมาเทียวทีนีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอด
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19.0 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
* หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่ าสามารถเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ ทางบริษัทจะนําท่ านออกล่ าแสงเหนือ *
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก Hotel Kirkjufell หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง ( )
07.30 น.

กรุนดาร์ ฟยอรด์ เดอร์ – อุทยานแห่ งชาติธิงเวย์ลรี ์ – นําพุร้อนเกย์ซีร์
นําตกกูลฟอสส์ - เซลฟอสส์

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์ คอล์ ท (Reykholt) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
นําท่านชม นําตกเฮินฟอซซ่ า (Hraunfossar Waterfalls) ซึงเป็ นนําตกสาขาหนึงของนําตกใหญ่ทีก่อกําเนิดจาก
เหล่าลําธารและแม่นาสายเล็
ํ
กสายน้อยเป็ นระยะทางกว่า เมตรของทุ่งลาวาทีเกิดจากหนึงในภูเขาไฟทีอยู่
ภายใต้ ธารนําแข็งแลงค์โจคูล (Langjokull)
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จากนันนําท่านชมนําพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อนําพุร้อนใหญ่ทีสุ ดในไอซ์แลนด์
อุณหภูมินาสู
ํ งสุ ด 97 องศาเซลเซียส และเป็ นบ่อนําพุร้อนทีมีนาไหลเร็
ํ
วทีสุ ดในยุโรป เร็ วถึง 180 ลิตร/วินาที

. น.

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชัวโมง นาที) อยูท่ างด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึง
ก่อตังขึนเมือปี ค.ศ.
ถูกขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็ นสถานทีอันเป็ นมรดกของ
ชาวโลกในปี ค.ศ.
นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินทียิงใหญ่ทีสุ ดในโลก (The MidAtlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถํา ลําธาร นําตกและทะเลสาบทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านชมรอยแตกของเปลือกโลกทีกว้างขึนในแต่ละปี เนืองจากมีการเคลือนตัวแยกออก จากกันอยูต่ ลอดเวลา
พร้อมชมร่ องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตงแต่
ั ปี
อิสระให้ท่านถ่ายภาพกับนําตก Oxarafoss และชมความ
งดงามตามอัธยาศัย

จากนันนําท่านชม นําพุร้อนเกย์ ซีร์ (Geysir) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง) นําพุร้อน
ทีตังอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึนมาจากใต้ดิน ใน
อดีตนําพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสี ยดายทีในปัจจุบนั ไม่เป็ นเช่นนันอีกแล้ว แต่ก็ยงั สามารถ
พุ่งได้มากสุ ดทีประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็ นหนึงในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึงที
ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

จากนันชม นําตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) นําตกทีได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็ นนําตกทีสวยงามทีสุ ดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้วา่ สวยงามกว่านําตกไนแองการ่ าอีก
ด้วย ถือว่าเป็ นนําตกมีชือแห่ งหนึงในจํานวนสถานทีท่องเทียวๆ หลายแห่งของประเทศนี และยังจัดว่าเป็ นหนึงใน
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ทีไอซ์แลนด์จดั ให้อยูใ่ น “วงกลมทองคํา” (Golden Circle) ทีเมือผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ งไม่พลาดทีจะมา
ท่องเทียว ชือนําตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า นําตกทองคํา เนื องจากเมือละอองนําปะทะกับแสงแดดแล้วจะ
สะท้อนแวววาวออกมาเป็ นสี ทองอร่ าม และปรากฏเป็ นรุ ้งกินนําให้พบเห็นแก่ผมู ้ าท่องเทียว ซึงถือเป็ นภาพที
อลังการสวยงามสมคําเล่าลือ

สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซสฟอส (Selfoss) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชัวโมง) เมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมทีสําคัญ อีกทังยังเป็ นเมืองใหญ่ทีสุ ดทางตอนใต้ของประเทศ
19.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
* หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่ าสามารถเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ ทางบริษัทจะนําท่ านออกล่ าแสงเหนือ *
พักค้ างคืน ณ Selfoss Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง ( )
07.00 น.

เซสฟอส – นําตกสโคค้าฟอสส์ – นําตกเซลยาแลนด์ ฟอสส์
เมียร์ ดาลส์ โจกูล - ขับรถ ATV Quad Bike – เคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านท่องเทียวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชือเสี ยงในเรื อง ของการค้นพบพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ซึงเป็ นพลังงานทีถูกนํามาใช้ทดแทน เชือเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนีได้รับการยกย่องให้เป็ น
เมืองทีไร้มลพิษ นอกจากนี พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง
เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ทีมีความสู งถึง 1,491 เมตรเหนื อระดับนําทะเล
และมีชือเสี ยงทีสุ ดในประเทศไอซ์แลนด์ จนกระทังถึง นําตกเซลยาแลนด์ ฟอสส์ (Seljaland Foss) (ระยะทาง 70
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง) ซึงเป็ นนําตกทีสวยงามและมีชือเสี ยงอีกแห่งหนึงของ ประเทศ
ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซึงท่านสามารถเดินลอดนําตกแห่งนีได้

12

จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสโคค้ า (Skogar Village) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) นําท่านเข้าชม นําตกสโคค้ าฟอสส์ (Skogarfoss) ซึงเป็ นนําตกทีสวยงามอีกแห่งหนึงของ ไอซ์แลนด์
(Iceland) มีความสู งประมาณ เมตร ซึงไหลมาจาก แม่นาสโคการ์
ํ
(Skaga River) เป็ นนําตกทีใหญ่เป็ นอันดับที
ของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซึงความใหญ่โตของนําตกทําให้ตอ้ งยืนอยูห่ ่างพอสมควรเพือทีจะได้ถ่ายภาพ นําตก
ได้ทงหมด
ั
และความทีเปลือกโลกส่ วนนีมีอายุนอ้ ย ทําให้การยุบตัวของพืนดินมีให้เห็นอย่างชัดเจน

. น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านทํากิจกรรมขับ ATV Quad Bike (ประมาณ 2 ชัวโมง) (คันละ ท่าน พร้อมชุดอุปกรณ์กนั หนาว)
*** จําเป็ นต้ องมีใบขับขีรถยนต์ ทียังไม่ หมดอายุ เนืองด้ วยกฎหมายของประเทศไอซ์ แลนด์ ***
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การขี ATV ข้ามหาดทรายดําสนิทบริ เวณชายฝังทางใต้ของไอซ์แลนด์เป็ นประสบการณ์ทีแปลกใหม่และสนุกมาก
รับรองว่าการเร่ งเครื อง ATV ข้ามทะเลทราย แม่นาํ และลําธารเล็กๆ ทีมีตน้ กําเนิดมาจากภูเขาไฟคัทลา (Katla) ใต้
ธารนําแข็งทียังคุกรุ่ นอยูจ่ ะต้องทําให้หวั ใจของคุณเต้นเร็ วขึนแน่นอน คุณจะขี ATV ไปเรื อยๆ จนถึงจุดทีมีซาก
เครื องบิน DC3 ตกอยูต่ งแต่
ั ปี 1973 ซึงเมือไม่นานมานีจัสติน บีเบอร์ก็มาใช้เป็ นสถานทีถ่ายทํามิวสิ ควิดีโอและ
ถ่ายภาพ และหากคุณมองไปทางทิศเหนื อห่างจากชายฝังคุณจะเห็นธารนําแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) อัน
ยิงใหญ่ ส่ วนทางทิศใต้จะเห็นคลืนขนาดยักษ์จากมหาสมุทรแอตแลนติกซัดสาดเข้าฝังอย่างแรง ซึงเป็ นทิวทัศน์ทีมี
ความสวยงามลงตัวมาก

. น.

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) แวะพักเมืองเคิร์กยูแบยาร์ ก
เลาสเทอร์ (Kirkjubaejarklaustur) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง นาที)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก Icelandair Klaustur Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง ( )
07.00 น.

เคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์ - ธารนําแข็ง โจกุลซาลอน – เวสตราฮอร์ น - เฮิฟ์น

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านออกเดินทางเลาะเลียบขนาบไปกับ ธารนําแข็งพันปี วัทนาโจกุล (Glacier Vatnajökull) โดย
จุดหมายอยูท่ ีทะสาบธารนําแข็งทีใหญ่ทีสุ ดในประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ทีชือว่า ทะเลสาบธารนําแข็ง โจกุลซา
ลอน (Jökulsárlón Glacier Lake) ทีปรากฏเกิดขึนครังแรกในช่วง ค.ศ. - และค่อย ๆ ขยายตัวเพิมพืนที
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ขึนเรื อย ๆ ปรากฏว่าในปี
มีพืนที . ตารางกิโลเมตร เมือธารนํา แข็งละลายม ากขึน มากขึน ๆ ในทุก ๆ ปี
ในปัจจุบนั มีกินพืนทีกว้างถึง ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนําถึง เมตร ทะเลสาบธารนําแข็งโจกุล
ซาลอนจึงได้ชือว่าเป็ นทะเลสาบมีลึกเป็ นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของทุ่ง
นําแข็งก้อนใหญ่ หรื อทีเรี ยกกันว่า Diamond Beach ทีละลายลงมาจากภูเขานําแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ ทะเล
ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสี ดาํ ทีริ มฝังทะเลตอนปลายทีเชือมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ทีมีชือเรี ยกว่า Skúas
และสี ขาวตระกูลนกนางนวล ทีเรี ยกว่า Big seagull หรื อหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิ งโตทะเลทีดําผุดดําว่าย
หรื อหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนันสถานทีนียังเคยใช้เป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ชือดัง JAMES BOND
และBATMAN อีกด้วย

. น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านถ่ายภาพกับ เวสตราฮอร์ น (Vestrahorn) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชัวโมง) หรื อ หุบเขาค้ างคาว จุดท่องเทียวทีสําคัญและเป็ นยอดเขาทีโด่งมากอีกทีนึ งของประเทศไอซ์แลนด์ ตังอยู่
ทางตะวันออก แถบเมือง Hofn ชือ หุ บเขาค้างคาว เพราะว่า มันจะมียอดเขาแหลมอยู่สามยอด เรี ยงตัวกัน จะเป็ น
คล้ายๆเป็ นรู ปค้างคาวครับ ถ้าขับรถไปก็จะสามารถเห็นตังอยู่แบบน่ าทึงมากซึ งหนังเรื อง Batman Begins และ
Tomb Rider ก็มาถ่ายทําทีนีด้วย
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. น.

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฮิฟ์น (Höfn) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) นําท่าน
เข้าสู่ ทีพัก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
* หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่ าสามารถเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ ทางบริษัทจะนําท่ านออกล่ าแสงเหนือ *
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก Hotel Höfn หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง ( )
07.00 น.

เฮิฟ์น – ถําคริสตัล – วิค

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านชมถําคริสตัล (Crystal Cave) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง นาที)
เป็ นถําในทะเลสาบแช่แข็งทีเกิดจากธารนําแข็งสวีนาเฟลล์ โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถําแห่งนีมีปากถํา
ทีเป็ นปล่องนําแข็งสู งประมาณ ฟุต แต่เนื องจากสภาพอุณหภูมิทีค่อนข้างมีการเปลียนแปลงบ่อย รู ปแบบของ
ถํานําแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถํานําแข็ง จึง
สามารถทําได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถําแห่งนีก็คือ ผนังนําแข็งคือก้อนนําแข็งสี ฟ้าอ่อน
เหมือนกับก้อนคริ สตัล ทีสามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถํา ให้ความรู ้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และ
ไม่คิดว่าจะมีอยูจ่ ริ งในโลกนี
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. น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมื องวิค (Vik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) ระหว่าง
ทางผ่านชม ธารนําแข็ง Svinafell หนึงในธารนําแข็งทีเราเข้าได้ใกล้มากทีสุ ด

ชม ทุ่งหญ้ ามอสส์ (Mossy Lava rock) อันตระการตา ชมโตรก Fjaðrárgljúfur Canyon หุบเขาทีอยูท่ างด้าน
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของไอซ์แลนด์ ทีมีระดับความลึก เมตร และยาว กิโลเมตร ด้านล่างเป็ นแม่นาํ Fjaora ไหล
ผ่าน หุบเขานีมีตน้ กําเนิดตังแต่สมัยยุคนําแข็ง จนกระทัง
ปี ให้หลัง เกิดการกัดเซาะของนําจากธารนําแข็ง มี
จุดชมวิวทีโด่งดังฮิตติดภาพ IG มากมาย
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จนถึงเมืองวิค (Vik) เมืองเล็กๆ ซึงมีประชากรเพียง คน เป็ นเมืองเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสู งปกคลุมด้วย
กลาเซียร์ มีทิวทัศน์ทีงดงาม พร้อมทังยังมีอากาศ สดชืนเย็นสบาย

ชมความสวยงามทีแปลกตาของหาดทรายสี ดํา (Reynisfjara Black Sand Beach) อันมีเทือกเขาทีเกิดจากการสึ ก
กร่ อนของหิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ เป็ นหิ นอัคนีทีพบได้โดยทัวไป ทีเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่าง
รวดเร็ วบนพืนผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
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นําท่านไปเดินเล่น บริเวณหน้ าผา เดียร์ โฮไล (Dyrholaey) อีกหนึงสถานทียอดนิยมของนักท่องเทียว เพราะว่าอยู่
ไม่ไกลจากถนนเส้นหลักลักษณะเด่นคือ เป็ นหิ นทีก่อตัวเป็ นรู ปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึงการโค้งนีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟในอดีตจากนันเดินทางต่อขึนสู่ พืนทีระดับสู งประมาณ , ฟุต บน ธารนําแข็งเมียร์ดาลโจกุล
(Myrdalsjokull Glacier) อันกว้างใหญ่ ทีท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ซึงแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับธารนําแข็ง
ใน อลาสก้า (Alaska) ทีเพียงแค่มองเห็นในระยะไกลเท่านัน

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก Dyrholaey Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง ( )
07.00 น.

วิค – ขับ Snowmobile – บลูลากูน – กรุงเรคยาวิค

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมียร์ ดาลส์ โจกูล (Myrdalsjokull) บนดินแดนทีอยูส่ ู งทีสุ ดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็ น
อันดับ 4 ของธารนําแข็งทังหมดในไอซ์แลนด์ พืนทีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร นําท่านเปิ ดประสบการณ์ตะลุยหิ มะ
รถซุปเปอร์ จิบขนาดใหญ่ขบั พาท่านตะลุยไปในธารนําแข็ง นําท่านเปิ ดประสบการณ์ดว้ ยการ ขับรถสโนว์ โมบิล
(Snowmobile) ( ชัวโมง) ไปบนธารนําแข็งด้วยตัวท่านเอง (คันละ ท่าน พร้อมชุดอุปกรณ์กนั หนาว) ***แต่
ท่ านก็ควรติดเครื องกันหนาวส่ วนตัวไปด้ วย เช่ น หมวกไหมพรมสํ าหรับใส่ ก่อนใส่ หมวกกันน็อค หรื อจะเป็ นแบบ
สวมทังศีรษะและใบหน้ าเพือกันลมก็ได้ , ถุงมือหนา ฯลฯ

. น.

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินดาวิก (Grindavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง
นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปอาบนําแร่ แช่นาอุ
ํ ่นกันที บลูลากูน (The Blue Lagoon) สถานทีท่องเทียวเพือสุ ขภาพระดับโลกและโด่ง
ดังทีสุ ดของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) นําแร่ ธรรมชาติเพือการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง เป็ นสถานทีทีได้รับความ
นิยมจากนักท่องเทียวมากทีสุ ดของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) บ่อนําพุร้อนทีเต็มไปด้วยแร่ ธาตุซึงมีชือเสี ยงใน
การรักษาโรคมีอุณหภูมิของนําเฉลียอยูท่ ี องศาเซลเซียส เป็ นความเชือกันว่า นําแร่ ทีนีช่วยรักษาโรคบางโรคได้
อย่างดีเยียม ว่ากันว่าจะเหมาะมากกับคุณสุ ภาพสตรี เพราะผูห้ ญิงจะมีอาการปวดท้องก่อนมาประจําเดือน ผมร่ วง
และ อีกอย่างจะช่วยทําให้ผิวเนียนใสด้วย บริ เวณทีแช่นาแร่
ํ จะมีโคลนขาว สําหรับพอกหน้าให้ใช้บริ การฟรี บ่อ
นําแร่ จะมีความอุ่นมาก เหมาะสําหรับการใช้บริ การในฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดีภายในมีแช่ นวดสปาห้องซาวน่า
มากมายหลายห้องรวมไปถึงนําตกนวดตัว
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. น.

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชัวโมง) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนืองจากควันไอนําทีพวยพุ่งขึนมาจากบ่อนําร้อน นอกจากนียังมี
ตํานานไวกิงโบราณทีมีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีมาก่อน
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel Reykjavik หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง ( )
. น.

. น.
. น.
. น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) เมืองเคฟลาวิก
(Keflavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเทียวบินที AY (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติวานตา (Vantaa International Airport) กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเท
ฟิ นแลนด์ (Finland) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบิน AY (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง นาที)

วันทีสิ บของการเดินทาง ( )
. น.

เรคยาวิค – กรุงเฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ) – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok)
พร้อมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ.ท่ านละ.ท่ านละ.ท่ านละ.ท่ านละ.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Line ID : tdt1 และ tdt2
พร้ อมทังชําระมัดจําท่ านละ , บาท ส่ วนทีเหลือกรุณาชําระภายใน วันก่ อนการเดินทาง หรื อหลังจากได้ รับวีซ่า

อัตราค่าบริการนีรวม












ค่ าตัวเครื องบินชันท่ องเทียว สายการบิน สายการฟิ นแอร์ เส้ นทาง กรุงเทพ – เฮลซิงกิ – เคฟลาวิก – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสถานทูตเดนมาร์ ก
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํานาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานทุกมือตามทีระบุในรายการ อาหารกลางวัน มือ อาหารคํา มือ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ ใบ ส่ วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่ านเอง

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม






ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน
ทิปไกด์ คนไทย หากพึงพอใจควรมีทิปให้ เพือเป็ นกําลังใจในการทํางานต่ อไป
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หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 15 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

เงือนไขการชําระค่าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 50,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
หรื อหลังวีซ่าออกเรียบร้ อย กรณี ไม่ชาํ ระเงินหรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ
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เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง วันขึนไป
ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง –

วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด % ของค่าใช้จ่ายทังหมด หักลบด้ วยค่ าใช้ จ่ายทีเกินขึนจริง
อาทิ เช่ น ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน, ค่ ามัดจําโรงแรม, ค่ าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า
เก็บค่าใช้จ่าย % ของค่าใช้จ่ายทังหมด หักลบด้ วยค่ าใช้ จ่ายทีเกินขึนจริง อาทิ
เช่ น ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน, ค่ ามัดจําโรงแรม, ค่ าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า
เก็บค่าบริ การทังหมด % ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนค่าเดินทางทังหมดในทุกกรณี

เมือท่ านจองและชําระค่ ามัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับเงือนไขและรายละเอียดของทางบริษัทแจ้ งไว้ ทงหมด
ั

