Hub Group
Delight Iceland 8D 5N
เซลฟอสส์ น้ำตกเซลจำลันด์ฟอสส์ น้ำตกสโคกำร์ฟอสส์ ธำรน้ำแข็งโจกุลซำร์ลอน
หำดไดมอนด์ หำดทรำยดำ น้ำพุร้อนกีเซอร์ น้ำตกกูลฟอสส์ บลูลำกูน
อุทยำนธิวแควลลิร์ เรคยำวิค

พิเศษ ตำมล่ำหำแสงเหนื อ 2 วัน วันละ 4 ชัวโมง
่

วันแรก
20.00 น.
23.05 น.

วันที่สอง
07.40 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สาย
การบินฟิ นแอร์ (AY) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY144 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

เฮลซิ งกิ – เรคยำวิ ค – เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลจำลันด์สฟอสส์ – สโคกำร์ – น้ำตกสโคกำร์ – วิ ค
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยำวิ ค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY991 (ไม่ม ี
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
09.30 น.
เดินทางถึง สนำมบิ นเคฟลำวิ ค (Keflavik Airport) ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่ านพิธ ีต รวจคนเข้าเมือ ง
เดินทางไปยังเมือง เซลฟอสส์ (Selfoss) ทีต่ งั ้ อยู่ทางใต้ของประเทศไอซ์เจริญ เป็ นเมืองทีม่ เี ขตตัวเมือง
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไอซ์แลนด์ เนื่องจากเป็ นทัง้ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า รวมถึง อุตสาหกรรมของ
ประเทศ และเนื่องจากอยู่ห่างจากเมืองหลวงเรคยาวิคเพียงประมาณ 50 กิโลเมตร ทาให้งา่ ยทีจ่ ะเดินทาง
มาท่องเทีย่ ว
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง น้ ำ ต ก เ ซ ล จ ำ ลั น ด์ ส ฟ อ ส ส์
นา
(Saljalandsfoss) น้ าตกที่มคี วามสูงถึง 60 เมตรแห่งนี้ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของแม่น้ าเซลจาลันด์ส (Seljalandsa) โดยมีตา
น้ าอยู่ท่ธี ารน้ าแข็ง Eyjafjallaokull และที่น่าสนใจก็ค ือ เรา
สามารถทีจ่ ะเดินเข้าไปยังถ้าเล็กๆ หลังม่านน้ าตกเพื่อชมวิว
จากอีกมุมมองได้อกี ด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง สโค
กำร์ (Skogar) หมู่บา้ นเล็กๆ แสนเงียบสงบทีแ่ ม้จะมีประวัติ
การตัง้ ถิน่ ฐานมาตัง้ แต่สมัยชาวไวกิ้ง แต่กเ็ ป็ นเพียงหมู่บ้าน
เกษตรกรรมเล็กๆ เลยมีประชากรอยู่เพียงไม่ก่สี บิ คนเท่านัน้
หมู่บ้านแห่งนี้กลับมีช่อื เสียงและเป็ นที่รู้จกั เพราะเป็ นเมือง
ที่ต ัง้ ของ น้ ำ ตกสโคกำร์ (Skogar) น าท่ า นชมน้ า ตกที่ม ี
ความสูง 60 เมตร กว้า ง 15 เมตร ด้ว ยความสูงนัน้ ท าให้
สายน้ าที่ทง้ิ ตัวลงมาดูเหมือนม่านน้ าสีขาวขนาดใหญ่ ดูแล้ว
งดงามชวนมองมาก และด้วยละอองน้ าทีเ่ กิดจากน้ าตกทีฟ่ ้ ุงกระจายอยู่นนั ้ จะทาให้เกิดรุง้ กินน้ าให้ได้เห็น
อยู่บ่อยๆ เลย และหากอยากได้ววิ สวยๆ ในอีกมุมหนึ่งนัน้ ก็แนะนาให้เดินไต่ขน้ึ บันได 428 ขัน้ ขึน้ ไปยัง
ด้านบนเนินเหนือน้ าตก และทีด่ า้ นบนนี้กจ็ ะทาให้สามารถชมวิวกว้างโดยรอบได้แบบไม่มอี ะไรบดบังอีก
ด้วย น้ าตกสโคการ์ถอื เป็ นน้ าตกทีใ่ หญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของไอซ์แลนด์ และเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเที่ยว
ยอดฮิตแห่งหนึ่งของประเทศเลย แล้วนาท่านสู่เมือง Vik (วิ ค) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดของประเทศ เป็ น
เมืองริมทะเลทีใ่ ห้บรรยากาศเงียบสงบ แต่มากด้วยทิวทัศน์แสนงามโดยเฉพาะชายหาดทีเ่ คยได้รบั การจัด
อันดับให้เป็ นหนึ่งในชายหาดทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
เย็น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง

โจกุล ซำร์ล อน – หำดไดมอนด์ – เคิ ร์ก ยู แ บร์ย ำร์ก เลำสเทอร์ – ทุ่ ง ลำวำ Eldharun – วิ ค –
หำดทรำยดำ
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โจกุลซำร์ลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบ
ธารน้ าแข็งทีถ่ อื ได้ว่าใหญ่ทส่ี ุดในไอซ์แลนด์ โจกุลซาร์ลอนนี้
เกิดขึ้นในช่วงปี 1934-1935 จากการที่ธารน้ าแข็งได้ละลาย
จนกลายเป็ น ทะเลสาบน้ า แข็ง แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ก็ย ัง มี
สายน้ าไหลอยู่นนั ้ เอง แต่เมื่อน้ าแข็งละลายมากขึน้ ในทุกๆ ปี
ทะเลสาบก็ค่อยๆ ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ จนมีขนาดใหญ่ดงั
ในปั จจุบนั ที่กว้างถึง 18 ตางกิโลเมตร และลึกถึง 200 เมตร
บวกกับน้าแข็งก้อนน้อยใหญ่มากมายทีก่ ระจายอยู่โดยทัวบริ
่ เวณทะเลสาบธารน้ าแข็งทาให้กลายเป็ นหนึ่ง
ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ ว ให้มาชมทัศนียภาพแสนสวยและแปลกตาทีห่ าชมทีไ่ หนไม่ได้อกี
แล้วแน่ นอน จากนัน้ นาท่านสู่ หำดไดมอนด์ (Diamond Beach) หาดทรายสีดาทีเ่ กิดจากหินภูเขาไฟที่
แดกตัว แต่ จุดเด่นของหาดแห่ งนี้ไม่ใ ช่ทรายสีดาเหล่ านี้ แต่ ค ือ ก้อ นน้ าแข็งสีข าวและสีฟ้าใสโปร่งใน
หลากหลายทรงและขนาด ยิง่ ดูสวยและโดดเด่นขึน้ ไปอีกเมือ่ มาอยูบ่ นหาดทรายสีดาทีด่ ตู ดั กันอย่างดี เมือ่
เจอกับแสงอาทิตย์ก้อนน้ าแข็งเหล่านี้จะส่องประกายระยิบระยับสวยงามมาก เหมือนเพชรเม็ดใหญ่ท่อี ยู่
บนผืนผ้าสีดา ด้วยอากาศทีห่ นาวเย็นทาให้กอ้ นน้าแข็งนี้ละลายช้ามากจนดูไปแล้วเหมือนไม่ละลายเลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
แ ล้ ว น า ท่ า น สู่ เคิ ร์ ก ยู แ บร์ ย ำร์ ก เล ำส เ ท อ ร์
(Kirkjubaejarklaustur) เป็ นเมืองเล็กๆ ทีม่ หี ลักฐานการตัง้
ถิน่ ที่อยู่มากตัง้ แต่สมัยชาวนอร์สโบราณ เมืองนี้ร ายล้อมไป
ด้วยสถานทีท่ ่องเที่ยวน่ าสนใจหลายแห่ง และหนึ่งในนัน้ ก็คอื
ทุ่งลำวำ Eldharun (Eldharun Lava Field) ให้ท่านได้ช ม
ทุ่ ง ลาวาขนาดใหญ่ ท่ีเ กิด จากการปะทุ ค รัง้ ใหญ่ ท่ีสุ ด ใน
ประวัติศ าสตร์โลกของรอยแยกลากิ (Laki) โดยการปะทุน้ี
เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 1783-1784 ที่ทาให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทัง้ ไอซ์แลนด์และยุโรป และลาวาส่วน
หนึ่งก็ได้ไหลมายังบริเวณหมู่บ้านเคิร์กยูแบร์ยาร์กเลาสเทอร์แห่งนี้ก่อนจะเย็นตัวลง เกิดเป็ นทุ่งลาวา
กว้างประมาณ 560 ตารางกิโลเมตรที่เป็ นทุ่งตะปุ่มตะป่ าสูงต่ าที่ล้วนปกคลุมไปด้วยหญ้ามอสเกิดเป็ น
ทัศนียภาพแสนแปลกตาแต่กน็ ่ าชม ชวนให้ถ่ายรูปเก็บเป็ นทีร่ ะลึกไม่แพ้ทอ่ี ่นื ๆ เลย นาท่านเดินทางกลับ
สู่เมืองวิคเพื่อชม หำดทรำยดำ (Black Sand Beach) ทีเ่ ป็ นความหลากหลายทางธรรมชาติท่นี ่ าทึ่งอีก
อย่างของไอซ์แลนด์ ด้วยเพราะหาดทรายแห่งนี้ไม่ได้มสี ขี าวหรือสีน้ าดาล แต่กลับมีสดี าที่เกิดจากลาวา
ร้อนๆ ทีไ่ หลออกมาจากภูเขาไฟได้เจอกับน้ าทะเลทีเ่ ย็นจัดจนเกิดการแข็งตัวก่อนจะแตกออกเป็ นชิ้นเล็ก
ชิน้ น้อยเหมือนทราย และทีด่ า้ นบนชายหาดนี้ยงั มีแท่งหินบะซอลท์ทรงแท่งเหลีย่ มจานวนมากทีว่ างเรียง

เย็น

วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง

เย็น

ดูเป็ นระเบียบราวถูกสร้างขึน้ มาโดยมนุ ษย์ แต่ความจริงคือ เกิดจากการที่ลาวาเจอกับ ความเย็นของน้ า
ทะเลอีกเช่นกัน ได้เป็ นวิวแสนแปลกตาแต่กน็ ่าทึง่ มากเช่นกัน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Katla by Keahotels หรือระดับเดียวกัน
น้ำพุร้อนกีเซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – อุทยำนแห่งชำติ ธิงแควลลิ ร์ – เซลฟอสส์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นสู่ น้ ำ พุ ร้ อ นกี เ ซอร์ (Geysir) ที่ ต ั ง้ อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของไอซ์แ ลนด์ และแน่ นอนว่าต้อ งไม่ใช่
น้ าพุรอ้ นธรรมดาทีเ่ ห็นได้ทวไป
ั ่ เพราะน้ าพุรอ้ นกีเซอร์ เป็ น
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่มี มี านานกว่า 10,000 ปี แล้ว
และไม่ใช่น้ าพุรอ้ นทีพ่ ุ่งออกมาจากใต้พ้นื ดินตลอดเวลา แต่
จะพุ่งออกมาเป็ นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 10 นาที ซึ่งน้ าพุ
ร้อ นที่อ อกมานัน้ จะพุ่ งออกมาสูงขึ้นไปในอากาศสูงได้มากถึง 70 เมตรเลยทีเ ดียว ให้ท่านได้ชมและ
ถ่ายภาพน้าพุรอ้ นแสนตื่นตาแห่งนี้พร้อมชมวิวสวยๆ ของบริเวณโดยรอบ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
แล้วนาท่านเดินทางต่อสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) หนึ่ง
ในความสวยงามทีไ่ ม่ควรพลาดเลยของไอซ์แลนด์ ด้วยความ
ยิง่ ใหญ่ของน้ าตกกูลฟอสส์ท่ีแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงก่อนจะทิ้ง
ตัวลงไปด้านล่างที่รวมความสูงแล้วประมาณ 32 เมตร ด้วย
กระแสน้ าที่ม าเร็ว และแรงท าให้เ กิดเป็ นละอองสีข าวฟุ้ งที่
ด้านล่างของน้ าตก น้ าตกกูลฟอสส์ยงั ได้ช่อื ว่า “ไนแองการ่า
แห่งไอซ์แลนด์” อีกด้วย สวยและน่าทึง่ มากสมกับทีเ่ ป็ นน้ าตก
ขีน้ ชื่ออันดับต้นๆ ของไอซ์แลนด์ ทาให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมาก ในแต่ละปี จะมี นักท่องเทีย่ ว
จานวนมากแวะเวียนมาเยี่ยมชมน้ าตกแห่งนี้กนั ไม่ขาดสาย จากนัน้ ไปต่อกันที่ อุทยำนแห่ งชำติ ธิง
แควลลิ ร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ท่อี ยู่ห่างจาก
เมืองหลวงอย่าง เรคยาวิค ไปเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านัน้ ถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒ นธรรม และอัต ลัก ษณ์ ท างธรณีว ิท ยาที่ส าคัญ ของไอซ์แ ลนด์ และเป็ น ที่ๆ ได้ร บั ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวอีกเช่นกัน เพราะความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทิวทัศน์ในพื้นที่กว้างใหญ่ ของ
บริเวณอุทยานที่กว้างถึง 92.7 ตารางกิโลเมตร เป็ นอุทยานที่ง ดงามในทุกๆ ฤดูกาล โดยทัศนียภาพจะ
เปลีย่ นไปในทุกๆ ฤดูกาล ได้เป็ นความงามถึง 4 แบบทีไ่ ม่ว่าจะเทีย่ วช่วงไหนของปี กไ็ ม่พลาดทีจ่ ะได้ชม
ธรรมชาติสวยๆ แน่ นอน และทีส่ าคัญอุทยานแห่งชาติธงิ แควลลิรน์ ้ีนนั ้ ทางองค์การยูเนสโก้ได้ทาการขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปเรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อ ปี 2004 จากนัน้ นาท่ า นเดินทางกลังสู่ เมืองเซลฟอสส์
(Selfoss)
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel South Coast หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้ำ
เช้ำ

เที่ยง

เย็น

วันที่หก
เช้ำ

เรคยำวิ ค – บลูลำกูน – กิ จกรรมล่ำแสงเหนื อ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เมือง เรคยำวิ ค (Reykjavik) เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ของประเทศไอซ์แลนด์ อยู่ตดิ ชายทะเลในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็ นเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์แต่ก็ยงั คงเสน่ ห์ใ นแบบ
ไอซ์แลนด์ให้เห็นได้โดยรอบตัวเมืองไม่ว่าจะเป็ นจากอาคารบ้านเรือ หรือสถาปั ตยกรรมต่างๆ แต่ถงึ อย่าง
นัน้ ทิวทัศน์โดยรอบเมืองเรคยาวิคก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ เลย ไม่ว่าจะเป็ นแม่น้ าลาธาร ทุ่งหญ้า
และภูเขาสูง ทีช่ วนให้เทีย่ วชมให้ครบในทุกๆ ส่วนเลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บลูลำกูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสำบสีฟ้ำ บ่อสปาน้ าร้อนธรรมชาติขนาด
ใหญ่ ท่ีไ ด้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมาก เพราะในน้ า สีฟ้ าขุ่ น ที่
อุ ณ หภู ม ิสู ง ถึง 40 องศาเซลเซีย สนั น้ อุ ด มไปด้ว ยแร่ ธ าตุ
จานวนมากทีด่ ตี ่อผิว และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อย่างดี
การลงไปแช่น้ านัน้ ต้องใส่ชุดว่ายน้ าซึ่งจะมีจุดให้เปลี่ยนชุด
แล้ว ล้า งตัว ก่ อ นจะลงสระ บลูล ากู น แม้จ ะเพิ่ง เกิด ขึ้น ในปี
1981 นี้เองแต่ก็ได้รบั ความนิยมอย่างมากจนกลายเป็ นหนึ่ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยของไอซ์แลนด์ และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็ นจานวนมาก และอีก
กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยก็คอื การพอกหน้ าด้วยโคลน Silicon Mud Mask ที่จะบารุงผิวหน้าให้อ่อนนุ่ ม
และชุ่มชืน้ เมือ่ รวมแล้วบลูลากูนจึงเป็ นเหมือนสปาชัน้ เยีย่ มแห่งหนึ่งเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (อำหำรไทย)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดับเดียวกัน
นาท่านทากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนื อ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” (Aurora
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทต่ี ดิ อันดับต้นๆ ของ
กิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องไม่พลาด ติดกระแสความนิยมไม่
เสื่อมคลาย ทัง้ นี้กต็ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากฟ้ าฝนและสภาพ
อากาศอย่างมากเพื่อให้ฟ้าเปิ ดเต็มทีแ่ สงเหนือจึงจะปรากฏให้
เห็นเป็ นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอน
กลางคืนในช่วงฤดูหนาวทีท่ อ้ งฟ้ าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสม
เท่านัน้ โดยจะเห็นเป็ นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ าสวยงามและ
ตรึงตาอย่างทีส่ ุด
เรคยำวิ ค – โบสถ์ฮลั ล์กริ มสเคิ รค์ ยำ – บ้ำนฮอฟดิ – ศำลำว่ำกำรเมือง – อำคำรเพอร์แลน – บ้ำน
ภูเขำไฟ – ช้อปปิ้ ง ถนน Laugavegur
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง

เย็น

เทีย่ วชมเมือง เรคยำวิ ค (Reykjavik) ชม โบสถ์ฮลั ล์กริ มส
เคิ ร์ ค ยำ (Hallgrimskirkja) โบสถ์ ใ นนิ ก ายลู เ ธอรั น ที่ ดู
ยิ่ง ใหญ่ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ส ร้า งขึ้น โดยได้ ร ับ แรงบัน ดาลใจมาจาก
เอกลักษณ์เด่นของไอซ์แลนด์อย่างภูเ ขาสูงและธารน้ าแข็ง
ตัว โบสถ์ ท่ีส ร้า งเสร็จ ในปี 1986 นี้ สู ง ถึง 74.5 เมตรนี้ เ ป็ น
แลนด์มาร์เด่นของเมืองที่สามารถเห็นได้ในแทบจะทุกๆ มุม
เมือง แม้จะใช้เวลาสร้างนานถึง 41 ปี แต่กถ็ อื ว่าคุม้ ค่าการรอ
คอยเพราะตัวอาคารนัน้ ออกแบบเป็ นเหมือนลาวาร้อนที่แข็งตัวกลายเป็ นแท่งหินบะซอลท์ทรงเหลี่ยม
เรียงไล่ระดับซ้อนกันจนได้เป็ นสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามอลังการ และทีด่ า้ นหน้าโบสถ์นนั ้ จะพบกับ รูปปั ้น
ของ เลฟร์ อีรกิ สัน (Leif Erikson) หนึ่งในคนที่ม ีบ ทบาทส าคัญ ในการค้นพบทวีปอเมริก าเหนื อ และ
กรีนแลนด์ รูปปั ้นชิน้ นี้ได้รบั เป็ นของกานัลจากอเมริกามาในปี 1930 แล้วไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้ำนฮอฟดิ
(Hofdi House) บ้านทีด่ ูภายนอกแล้วเหมือนบ้านธรรมดาๆ ทัวไป
่ แต่บ้ านหลังนี้เคยเป็ นสถานทีป่ ระชุม
ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โรนัลด์ แรเกน และประธานาธิบดีรสั เซีย มิเคล กอร์บาชอฟ เมื่อปี
1986 ในการหาข้อตกลงเพื่อยุตสิ งครามเย็น ตัวบ้านได้สร้างขึน้ ในปี 1909 เคยเป็ นทีอ่ ยู่ของทัง้ นักกวี นัก
ธุ รกิจและนัก การทูต ก่ อ นที่ทางการเรคยาวิค ได้ท าการซื้อ บ้านและบูรณะให้มสี ภาพดีส มบูร ณ์ ท่ีสุ ด
ปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งานประชุมและรับรองบุคคลสาคัญ ชม ศำลำว่ำกำรเมือง (Reykjavik City
Hall) อาคารที่ดูทนั สมัยและออกแบบเป็ นสไตล์โมเดิรน์ แห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของเมืองเรคยาวิค
เปิ ดใช้เมือ่ ปี 1992 เพื่อเป็ นทีท่ าการเมือง และยังใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงงานศิลปะ จัดงานประชุม รวมไป
ถึงงานแสดงดนตรีด้วย จากนัน้ นาท่านสู่ อำคำรเพอร์แลน (Perlan) แลนด์มาร์กแสนเด่นอีกแห่งของ
ไอซ์แ ลนด์ ตัว อาคารทรงกระบอกเหมือ นแทง์น้ า ขนาดใหญ่ ค รอบด้ว ยโดมแก้ว แห่ง นี้ ต ัง้ อยู่บ นเนิน
Oskjuhlio เหนือเมืองเรคยาวิค แต่เดิมนัน้ อาคารนี้ได้สร้างขึน้ เพื่อ เป็ นทีเ่ ก็บน้ าร้อนก่อนจะถูกเปลีย่ นเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นสถานที่จดั งานแสดงเกี่ยวกับ ประวัตศิ าสตร์ประเทศไอซ์แลนด์ ธรรมชาติภูมศิ าสตร์ของ
ประเทศ และอื่นๆ อีกมาก นาท่านขึน้ ไปยัง จุดชมวิ ว Observation Deck ทีอ่ ยูบ่ นชัน้ 4 เพื่อชมวิวสวยๆ
ของเมืองเรคยาวิคจากด้านบนแบบ 360 องศา ซึง่ จะมองเห็นทิวทัศน์รอบๆ ได้โดยทัว่ รวมไปถึงทุ่งกว้าง
และแนวทิวเขาทีร่ ายล้อมเมือง เป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีไ่ ม่ควรพลาดเลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
นาท่านไปยัง บ้ำนภูเขำไฟ (Volcano House) สถานทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับภูมศิ าสตร์ของไอซ์แลนด์ ทีจ่ ะให้
ความรูเ้ กี่ยวกับภูมศิ าสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมไปถึงกลไกของการเกิด
ภูเขาไฟ ปฏิกริ ยิ าทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ทีจ่ ะตามมา ในทุกๆ ชัวโมงจะมี
่
การแสดงสารคดี
เกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟให้ชม ในบ้านภูเขาไฟนี้ยงั มีรา้ นกาแฟและร้านขายของทีร่ ะลึกให้ซอ้ื ติดไม้
ติดมือกลับไปเป็ นของฝากอีกด้วย จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งที่ ถนน Laugavegur ถนน
สายช้อปปิ้ งยอดนิยมสายหนึ่งของเมืองเรคยาวิค ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร ไป
จนถึงร้านขายของทีร่ ะลึกเรียงรายสองข้างทางให้ชมกันตามชอบ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Fosshotel Baron หรือระดับเดียวกัน

นาท่านทากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนื อ (Northern Lights) เพื่อชมแสงเหนือปรากฎการณ์ยอดนิยมใน
หมูน่ กั ท่องเทีย่ ว เป็ นปรากฏการทางธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับแสงทีน่ ่าตื่นตาทีส่ ุดอย่างหนึ่ง และหากโชคดี
ฟ้ าเปิ ด อากาศโปร่งก็จะได้เห็นแสงเหนือทีก่ ระจายอยูท่ วท้
ั ่ องฟ้ ากันอย่างจุใจ
วันที่เจ็ด
เช้ำ
10.20 น.
15.50 น.
16.50 น.

วันที่แปด
07.25 น.

เรคยำวิ ค - สนำมบิ นเคฟลำวิ ค
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำทุกท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ น เดิ นทำงกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY992 แวะเปลีย่ น
เครือ่ ง (ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY141
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดิ นทำง
มกรำคม

13 – 20 ม.ค. 63

กุมภำพันธ์

5 – 12 ก.พ. 63
26 ก.พ. -4 มี.ค. 63

มีนำคม

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

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

อัตรำนี้ รวม

รำคำ

89,900

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย (AY)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพำะในกรณี กรุป๊ เหมำหรือตัด กรุ๊ป
เท่ำนัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กำรยกเลิ กและคืนค่ำทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรยื่นวีซ่ำ
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงำนบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้ำของกิ จกำร
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐำนทำงกำรเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
ื บสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับ
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate)
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคน
ออกค่ำใช้จ่ำยให้ ต้องมีหลักฐำนเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสำรฉบับแปลภำษำอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษำ
จะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ ภำษำอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอำยุต่ํำกว่ำ 20 ปี

9.1 ไม่ได้เดิ นทำงไปกับบิ ดำ มำรดำ หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทำงไปกับบิ ดำ มำรดำ
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมำยเหตุ!!ในวันที่มำยื่นขอวีซ่ำ บิ ดำและมำรดำ ต้องเดิ นทำงมำเซ็นแบบฟอร์มกำรร้องขอวีซ่ำให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
13. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทำงบริ ษทั ไม่มีนโยบำยกำรแปลเอกสำรให้ ถ้ำหำกต้องกำรให้ทำงเรำแปลเอกสำรจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติ มใบละ 500 บำท **

รำยละเอียดและเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณำกรอกข้อมูลเป็ นภำษำอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
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 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยมีวีซ่ำเชงเก้นหรือไม่
อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
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** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

