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เดินทางสู่ประเทศที�อยูใ่จกลางมหาสมุทรอนัยิ�งใหญ ่ดินแดนที�ชื�อไดว้่าเก่าแก่เกิดมาพรอ้มกบัการ

กาํเนิดโลก ประเทศที�มีเสน้ทางวงรอบที�เปลี�ยนไปแตล่ะชั �วโมงไม่เหมือนกนัเลย ขบัรถเที�ยวสมัผสั

บรรยากาศไดท้กุที�ทุกเวลาดีกว่านั �งรถโคช เยือนไอซแ์ลนดเ์ดอืนตลุาคม เป็นช่วงเวลาของการตาม

ล่าหาแสงเหนือในไอซแ์ลนด ์เที�ยวครั�งเดียวแบบคุม้เกินคุม้ ทั�งไดเ้ที�ยวกลางวนัเตม็ที�ครบทุกไฮไลท ์

ตกเยน็อากาศดทีอ้งฟ้าเปิดโปรง่ มีโอกาสไดเ้ห็นแสงเหนือยามคํ �าคืนอีกตา่งหาก 

 ชมทุง่ดอกไมแ้ละนกพฟัฟิน(puffin) 

 ลอ่งเรือชม Iceberg อยา่งใกลชิ้ด 

 หาดทรายดาํและแทง่หินลาวาอนัเลื�องชื�อ 

 มีเจา้หนา้ที�ขับรถพาเที�ยวสบายๆ 

 ชมภูเขาหมวกแม่มดที�กรนัดรา้ฟยอรด์ 

 เล่นนํ�าในบลลูากูน 

 ลิ� มลองซีฟู๊ดเมนูไอซแ์ลนดล์อ๊ปสเตอร ์

 พกัโรงแรมอยา่งดีมีมาตรฐาน 

สายการบินฟินแอร ์
 

กําหนดการเดนิทาง : 27 มิ.ย.-4 ก.ค. 2562    

  

 

08.55 น. บินตรงสูเ่มืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY142 

15.15 น. เดินทางถึงเฮลซงิกิ Terminal 2  / ผา่นกระบวนการเข้าเมือง / ผ่านระบบตรวจเชค็ / ตรวจวีซา่เชงเก้นแล้ว

จงึเดินต่อไปยงัเกทไฟลท์ตอ่ไป  **ต้องเร่งฝีเท้าพอสมควรเนื�องจากเกทอยูห่า่งประมาณ �� นาท ี 

16.10 น. เดินทางโดย เที�ยวบินที� AY993 สูเ่รเยวิค 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเรคเยวิค Reykjavík เมืองหลวงของไอซ์แลนด์ รับกระเป๋าแล้วจงึออกมายงัประตู

หลกั จากนั �นเข็นกระเป๋าเพื�อไปยงัจดุรอรถ Shuttle Bus  เพื�อไปรับรถเช่า 9 ที�นั�ง(Self Drive) จากนั �นขบัเข้า

ตวัเมืองเรเยวิคเพื�อแวะซื �อขนมและสเบียงบางสว่น จากนั �นเดินทางสูเ่มืองเซลฟอลล์ 

วนัแรก(20มิ.ย.) กรงุเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคเยวิค(ไอซ์แลนด)์ – เซลฟอสส ์   
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 (เดินทางประมาณ 2.00 ช.ม.) 

คํ�า เดินทางถึงที�พกั รับประทานอาหารคํ�าอยา่งง่าย พกัผอ่น 

  

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ทําเองโดยครัวของที�พกั) แล้วจงึเริ�มทริปเดินทางในประเทศไอซ์แลนด์มีชื�อเสียงใน

เรื�องของการค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึ�งเป็นพลงังานที�ถกูนํามาใช้ทดแทนเชื �อเพลิงทําให้ประเทศ

นี �ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองที�ไร้มลพิษ นอกจากนี �พลงังานดงักลา่วยงัถกูนํามาใช้ในด้านสาธารณปูโภค

อีกด้วย ทศันียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วยฟาร์มปศสุตัว์ ฉาก

หลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา(Hekla) ที�มีความสงูถึง�,���เมตรเหนือ

ระดบันํ �าทะเลและมีชื�อเสยีงที�สดุในไอซ์แลนด์ ผา่นการระเบิด

มาแล้วถึง �� ครั �ง ลา่สดุในปีค.ศ.����  

เดินทางถึงเมืองวิคแวะเข้าห้องนํ �าซื �อสเบียง จากนั �นเดินทางตอ่ไป

ยงัเขตอุทยานแห่งชาตSิkaftafelอนัมีภูมิประเทศคล้ายคลงึกับ

เทือกเขาAlp เป็นเขตธารนํ �าแข็งที�ก่อตั �งขึ �นมาหลายพนัปีจาก

อิทธิพลของการระเบิดของภเูขาไฟ ใต้ธารนํ �าแขง็ ที�ทําให้เกิด

Glacier floods  นอกจากนี �ตลอดสองข้างทางจะได้เหน็ทุ่งลาวา

กว้างไกลสดุตาที�ปกคลมุด้วยมอสสีเขียวขจีสวยงามประหลาดตา

มาก นําทา่นแวะชม Lava moss field Eldhraun เป็นทุ่งลาวาที�เกิด

จากหินลาวาที�ไหลด้วยความร้อนเป็นทางยาวกว้างไกล และเมื�อ

เย็นตวัลงหินลาวามีความโปร่งเป็นรูพรุนจบัตวัเป็นก้อนน้อยใหญ่ 

ประกอบกบัความชื �นที�มีอยู่ตลอดทั �งปีในบริเวณนี �ทําให้เกิดหญ้า

มอสเกาะตวัปกคลมุก้อนลาวาอยู่ทั�วไป มองเป็นเป็นทุง่หญ้าสีเขียว

ที�มีลกัษณะเป็นก้อนเกาะกนัที�หาดูได้ยากมากบนโลกใบนี � 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ที�เฟียสซาลอน 

13.30 น. นําทา่นล่องเรือยางชม Iceberg ที�เฟียสซาลอน ซึ�งเป็นก้อนนํ �าแข็งที�เกิดจากกาแตกทลายลงชองกรา

เซียร์อนัเป็นสว่นหนึ�งของวตันะโจกลูที�กว้างใหญ่ ไพศาล ซึ�งทางฝั�งใต้นี �จะมีกราเซียให้ชมมากมาย 

โดยเฉพาะกราเซียร์ที�มีชื�อเสียง เฟียสซาลอน และโกกลุซาลอนนี � (ใช้เวลาลอ่งเรือรวมสวมชดุลงเรือ

ประมาณ � ชั�วโมง) 

จากนั �น  นําทา่นชม โจกุลซาลอน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารนํ �าแข็งที�ใหญ่ที�สดุในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ �นครั �ง

แรกในชว่งปี ค.ศ.����-���� ธารนํ �าแข็งเกิดการละลายมากขึ �น และเพิ�มพื �นที�ทะเลสาบมากขึ �นในทกุๆปี 

ทา่นจะตื�นตาตื�นใจกบัภาพของก้อนนํ �าแข็งสีฟา้ครามขนาดมหมึาที�ละลายและแตกลงมาจากภเูขานํ �าแข็ง

ด้านบนลอยลอ่งอยูเ่ต็มทะเลสาบ ในบริเวณเดียวกันทา่นจะได้ชมความงามของ Diamond Beach ข้าม

ฝากถนนไปไกลจากโจกลุซาลอน นํ �าแขง็ที�แตกตวัลอยลงสูท่ะเลแล้วถกูนํ �าทะเลซดัเข้ามาเกยตื �นที�ชายหาด

วนัที�สอง (21มิ.ย.) เซลฟอสส-์วิค-ล่องเรือชม Iceberg-ธารนํ�าแขง็โจกลุซาลอน-เมอืงฮอฟ      
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นํ �า นํ �าแข็งบางก้อนสีใสแวววาว บางก้อนสีฟา้สวยสดอยู่เกลื�อนกลาดเต็มชายหาดสีดํา ดแูล้วเหมือนเพชร 

สมกับชื�อ Diamond Beach   

จากนั �น เดินทางไปยงัที�พกัเมืองฮอฟ เมอืงที�เป็นศนูยร์วมอาหารทะเลในภูมภิาคนี� รบัประทานอาหารเยน็เมนู

ซฟู๊ีดและชมิล๊อปสเตอรไ์อซ์แลนดอ์นัเลื�องชื�อ      เข้าสูท่ี�พกั พกัผ่อน Hofn   

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า(ทําเองโดยครัวของที�พกั)  

08.30 น. นําทา่นเดินทางกลบัไปยงัเส้นทางเดิมสูเ่มืองวิค (เดินทางประมาณ 3.30 

ชั�วโมง) 

เที�ยง  เดินทางถึงแล้วรับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ชม Black Sand Beach หาดทรายดาํแหง่ไอซ์แลนด์ ถกูจดัอนัดบัวา่เป็น

หาดทรายสดํีาที�สวยที�สดุในโลก  บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดําสนิท เป็น

ตะกอนเมด็ทรายสีดําที�สะสมตวักนับริเวณชายหาด เมื�อมองดรูะยะไกล

เหมือนดินสีดํา นบัเป็นชายหาดที�แปลกตามาก หาดทรายดํานี �เกิดจากการสกึกร่อนของหินลาวา และแนว

หินบะซอลต์ ที�ถูกพดัพาไปสะสมตวับริเวณชายหาด เมด็ทรายนี �มี

ความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผพุงั ในบริเวณหาด

ทรายมีฉากหลงัเป็นแทง่หิน Reynisdrangar และยงัมีแทง่หิน

ปริศนาตั �งอยู่กลางทะเลที�มีตํานานกลา่วขานวา่ พวกปีศาจ

พยายามแอบลากเรือออกจากฝั�งของเมืองVik แต่ถกูจบัได้โดย

เทพแหง่แสงแดดในยามรุ่งสาง จงึถกูสาบให้กลายเป็นหินรูปทรงนา่กลวั   

จากนั �น เดินทางไปชม แหลมเดียร์โฮไล Dyftholaey (เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ) ตั �งอยู่บน

ชายฝั�งทางใต้ของไอซ์แลนด์  จุดเด่นของที�นี�คือหาดลาวาสีดําสนิท ทอดตวัยาวหลายสบิกิโลเมตรที�ริมผา 

ทา่นสามารถชมประติมากรรมธรรมชาติของหินริมทะเลที�ก่อตวัเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ�งการโค้งนี �

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตเป็นแหลมหินที�มีรูขนาดใหญ่ยื�นลงไปในทะเล 

ชมนํ �าตกสโกก้าฟอสส์(Skogarfoss) ที�มวลนํ �าขนาดใหญ่ตกมาจากหน้าผาสงู��เมตร ความสวยงามของ

นํ �าตกเกิดจากองค์ประกอบรอบๆของตวันํ �าตกและโตรกผาที�สอดประสานกนัเป็นอย่างดี เรียกวา่ถ่ายภาพ

อย่างไรก็ได้ออกมาสวยเสมอ  จากนั �นชม นํ �าตกเซลยาลันส์ฟอสส์(Seljalansfoss) มีความสงู��เมตร อีก

หนึ�งไฮไลท์ของเส้นทางนี � นํ �าตกแหง่นี �สามารถเดินเข้าไปด้านหลงัได้ ซึ�งทําให้มมุมองแปลกตาและนา่ค้นหา

มากขึ �น   จากนั �นเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส 

19.30 น. เดินทางถึงเมืองเซลฟอสส รับประทานอาหารคํ�า เข้าสู่ที�พกั 
   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า(ทําเองโดยครัวของที�พกั)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  

วันที�สี�  (23มิ.ย.) เซลฟอสล์-แอ่งกระทะเคอริด-กลูฟอสส์-นํ �าพุร้อนเกยเ์ซอร-์ ซงิเควลลีร์   

วนัที�สาม (22มิ.ย.) ฮอฟ-หาดทรายดาํ-แหลมเดียรโ์ฮไล-สโกก้าฟอสส์-เซลยาลนัสฟ์อสส-์เซลฟอส 
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09.00 น. เดินทางไปชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา หรือ (Golden 

Circle) ทศันียภาพของทุง่หญ้าตดักับทุ่งลาวา มีฝงูม้าที�หากินอยู่ตามธรรมชาติ สองข้างทาง ระหวา่งทาง

แวะเคริด (Kerid Crater)  แอง่กระทะที�เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ เกิดจากการยบุตวัของผวิดิน

ที�แมกม่าด้านลา่งได้เคลื�อนตวัออกไปจากบริเวณนี �แล้วจงึยบุตวัลง

กลายเป็นแอ่งขึ �น และวนัเวลาผา่นไปจงึกลายเป็นทะเลสาบทรง

กลมสีเขียวอมฟา้สวยงาม จากนั �นเดินทางต่อ ชมนํ �าตกกลู

ฟอสส์(Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นนํ �าตกที�มี

ชื�อเสียงแหง่หนึ�งของประเทศนี �และยงัจดัวา่เป็น�ใน�ที�ไอซ์แลนด์

จดัให้อยู่ในเส้นทอง”วงกลมทองคํา”ที�เมื�อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้อง

ไม่พลาด  ชื�อนํ �าตกGullfoss มาจากคําวา่Gullที�แปลว่าทองคําและฟอสส์ ที�แปลวา่นํ �าตก เมื�อรวมกัน

หมายถึงนํ �าตกทองคํา ถือเป็นหนึ�งในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ที�เกิดจากการละลายของธาร

นํ �าแขง็ และไหลลดระดบัลงในโตรกเขาเบื �องลา่งที�ความสงูกว่า��เมตร 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เดินทางไป ชมนํ �าพุร้อนธรรมชาต(ิGeysir) นํ �าพรุ้อนหรือเกย์เซอร์ 

นํ �าพรุ้อนที�นี�พวยพุ่งขึ �นสงูกว่า ��� ฟตุในทกุ ๆ    �-�� นาที เกิดจาก

แรงนํ �าในโพรงหินใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลงังานที�อยู่ใต้หินเปลอืก

โลก เมื�อถึงจดุเดือดจงึขบัเคลื�อนนํ �าในโพรงขึ �นมาให้กลายเป็นนํ �าพรุ้อน 

14.00 น. เดินทางไปชมสถานที�สําคญัในประวติัศาสตร์ของไอซ์แลนด์คือซงิเควลลีร์(Thingvellir National Park) 

อทุยานแหง่ชาติแหง่แรกและมรดกโลกขององค์การยเูนสโก อยู่ในรอยเชื�อมต่อระหวา่งทวีปยเูรเซยีและทวีป

อเมริกาเหนือ สถานที�แหง่นี �มีความสาํคญัในฐานะเป็นสภาแหง่แรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั �งเมื�อ 

ค.ศ.��� และต่อเนื�องมาจนถงึ ปี ค.ศ.���� ในบริเวณเดียวกนัมี ทะเลสาบ Thingvallavatn ซึ�งเป็น

ทะเลสาบตามธรรมชาติที�ใหญ่ที�สดุในประเทศไอซ์แลนด์ อยู่ใกล้กับคาบสมทุรเรก-ยาเนส และภเูขาไฟ

เฮนกิลล์(Hengill) เป็นจดุกําเนิดทางด้านประวติัศาสตร์และทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจดุที�มีรอยเลื�อน

ของโลกเป็นระยะทางหลายหมื�นกิโลเมตร 

เย็น เข้าสูท่ี�พกั รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น ซงิเควลลีร์ หรือ Borgames 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นเดินทางสู ่อาร์นาร์สตาปิ (Arnarstapi) โดยเส้นทางหลวงหมายเลข �� 

(เดินางประมาณ � ชม.) เดินทางถึงแล้วแวะถ่ายรูป โบสถ์สีดาํบเูดียร์ (Budir)  โบสถ์สดํีาเก่าแก่ชื�อวา่ "บู

ดาเคิร์กย่า" โบถ์เก่าที�ตั �งอยา่งโดดเดี�ยวและโดดเด่นเพราะเป็นโบสถ์ที�มีสีดําสนิทโอบล้อมด้วยทุง่หญ้า

กว้างไกลสดุตา มองเหน็หินลาวาน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั�วไปมองแล้วเป็นภาพที�แปลกตาไปอีกแบบ เป็นจดุ

ที�นกัทอ่งเที�ยวทั �งหลายนิยมมาเก็บภาพรวมอยู่ในอลับั �มทอ่งเที�ยวเมื�อมาเยือนไอซ์แลนด์     จากนั �นแวะ

ถ่ายรูปริมอ่าวในมมุต่างๆ  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

วันที�ห้า (24มิ.ย.) ซิงเควลลีร-์อารน์ารส์ตาปิ - ภเูขาเคียร์กคูเฟค  
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บา่ย ชมหน้าผาลอนดรันการ์ (Londrangar)    ซึ�งมีลกัษณะเป็นภขูาหินโค้งมาบรรจบกนัเป็นเสมือนประตู

กลมที�ทะลไุปยงัท้องทะเลอีกด้านหนึ�งได้ ทั �งนี �เกิดจากการกดักร่อนด้วยการเวลากลายเป็นหินตั �งตรง

ตระหง่านอยู่คู่กนัริมหน้าผา หินทั �งสองแทง่นี �มีขนาดความสงู �� เมตร 

และ �� เมตร ชมหมู่บ้านชาวประมงอาร์นาร์สตาปิ (Arnarstapi) ที�

มีทศันียภาพแปลกตาของหินบะซอลต์ที�ถกูกดักร่อนเป็นหินโค้งมีชื�อ

เรียกว่า แกทเคลต็เตอร์ (Gatklettur) ซึ�งแตกออกเป็น 3 สว่นเรียกว่า 

คนัดกัยา่ (Hundagja) มิดย่า (Midgja) และ มซูากยา่ 

(Musagja)ทั �งหมดนี �ก่อตวัขึ �นจากพลงัทางธรรมชาติ นอกจากนี �ในบริเวณนี �ยงัเต็มไปด้วยนกนานาชนิด เช่น 

นกพนัธุ์ Arctic tern, fulmars และ kittiwakes    นอกจากนี �ยงัมีรูปปั �นบาร์เดอร์ สแนฟเฟลซสั (Bardur 

Snaefellsas) ซึ�งเป็นฮีโร่ของนิยายโบราณ บาร์เดอร์ ซาก้า สแนฟเฟิ� ลซสั ตั �งอยู่ริมชายหาดอนัเป็นอีกหนึ�ง

สญัลกัษณ์ของหมู่บ้านอีกด้วย 

จากนั �น เดินทางเข้าสูท่างอ่าวตอนเหนือของไอซ์แลนด์ ชมภเูขาเคียร์กคูเฟค(Kirkjufell) และนํ �าตกเคียร์กคูเฟค

ฟอสส์ (Kirkjufellsfoss) ตั �งอยู่บริเวณย่านประมงกรันดร้าฟยอร์ด (Grundarfjordur)  นํ �าตกเคียร์กคเูฟค

ฟอสส์เป็นนํ �าตกธรรมชาติที�มีภเูขาเคียร์กคเูฟคตั �งตระหง่านอยู่เคียงข้าง เป็นความงามที�อยู่คู่กนัอยา่ง

สมบูรณ์แบบ  เนื�องจากหากมองจากมมุที�นํ �าตกกําลงัไหลลงมาเป็นทางสขีาวในระดบัความสงู � เมตรนี �

แล้วเราจะมองเหน็ภเูขาเป็นรูปทรงกรวยอ่อนโยนเติมเต็มสมดลุย์กลายเป็นภาพนา่ตื�นตะลงึสวยงามยิ�งนกั 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าที�พกั  กรันดร้าฟยอร์ด 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรมที�พกั     

08.00 น.  เดินทางเข้าเมืองเรคเยวิค (เดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) 

นําทา่นชมหอดดูาว Perlan  ที�สามารถขึ �นไปเดินรอมอาคารเพื�อชมวิว

เมืองเรคเยวิคได้อยา่งกว้างไกล นอกจากนี �ภายในอาคารยงัมีศนูย์สินค้า

ที�ระลกึ และร้านอาหารร้านกาแฟอีกมากมาย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนัในเพอรัน  (ไม่รวมในทวัร์) 

บา่ย เดินทางออกนอกเมืองไปยงับลลูากนู 

14.00 น. เข้าใช้บริการ บลูลากูน(Blue Lagoon)หรือทะเลสาบสีฟ้า ที�นี�เป็นนํ �าพุ

ร้อนที�มีชื�อเสียงที�สดุของไอซ์แลนด์ ตั �งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หาก

มาเที�ยวที�บ่อนํ �าพรุ้อน ”บลลูากูน” แหง่นี � นกัทอ่งเที�ยวสามารถลงไป

แหวกวา่ย นอนแชใ่นบอ่นํ �าพรุ้อนที�มีอณุหภูมิความร้อนของนํ �าเฉลี�ยอยู่ที� �� องศาเซลเซยีส ได้อย่าง

สบายๆ เกิดความรู้สกึผอ่นคลายได้ดี อีกทั �งตวันํ �าร้อนอันบริสทุธิ�นี �ยงัเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย วา่กันวา่

ชว่ยรักษาโรคได้ด้วย ปลอ่ยอิสระให้ทา่นอาบนํ �าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื�อการ

วนัที�หก (25มิ.ย.)  กรันดร้าฟยอร์ด -บลลูากนู-ชมเมืองเรคยาวิค     
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พกัผ่อนตามอธัยาศยั มีผ้าเชด็ตวับริการ กรุณาเตรียมชดุวา่ยนํ �าไปด้วย (รวมคา่เข้าแบบ Comfort 

Package แล้ว)  จากนั �นเดินทางกลบัเข้าตวัเมืองเรคยาวิคอีกครั �ง 

เย็น เที�ยวชม โบสถ์กลางเมือง Hallgrimskirkja อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่ง

เมือง ชมHapa อนัเป็น Concert Hall และ Conference center 

ตั �งอยู่ริมอา่ว ถ่ายรูปกับ Sun Voyeger ประติมากรรมที�ใครๆ ก็ต้องมา

ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ นําทา่นเดินเลน่ชมเมืองในมมุตา่งๆ ขึ �นหอคอย

โบสถ์ Hallgrímskirkja church ชมวิวมมุสงูแบบพาโนรามา่ (คา่ขึ �นหอคอยโบสถ์ไม่รวมในทวัร์) นําทา่นเดิน

เล่นในถนนตา่งๆของเมืองในยา่นช้อปปิ �ง ให้ทา่นแวะถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยงามที�เต็มไปด้วยสีสนั 

แวะช้อปปิ �งไปด้วยอย่างเพลิดเพลิน 

18.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า Fish Company เข้าสูที่�พกั �* คํ�านี �เดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

 

04.30 น. เดินทางเข้าสูส่นามบิน คืนรถเชา่ที�สนามบิน **ทานอาหารเช้าอย่างงา่ยภายในสนามบิน 

09.25 น. เหินฟา้สู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY992   

15.55 น. เดินทางถึงเฮลซงิกิ Terminal2 ผา่นกระบวนการ ตม. จากนั �นเปลี�ยนเครื�อง  

17.35 น. เหินฟา้สู่ประเทศไทย โดยสายการบินฟินแอร์ AY141 

 

 

07.15 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 
 

เดนิทาง 27 มิ.ย.-4 ก.ค. 2562    

อัตราค่าเดนิทาง (กรุ๊ปเล็ก 6 คน)  114,000 บาท      
**ไม่มีพกัเดี�ยว ทั �งนี �อาจมีนอนรวม � ท่าน ขึ �นกับสถานการณ์และลักษณะเกสต์เฮ้าส์ที�จองได้ 

 

ราคารวม 

-ตั�วเครื�องบินตลอดเส้นทาง อ้างอิงโปรแกรมเดินทาง+ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

*หากราคาตั�วเครื�องบินเปลี�ยนแปลงจะสงผลตอ่ราคาทวัร์ กรุณาสอบถาม

เพื�ออพัเดทราคาทวัร์ 

-คา่ที�พกัระดบั � ดาวหรือเกสต์เฮ้าส์ตามความเหมาะสม  นํ �าดื�มบนรถโคชใช้จากนํ �า

ก๊อกของโรงแรมได้  

-พาหนะเดินทางรถตู้  � ที�นั�ง+คา่นํ �ามนัตลอดการเดินทาง 

-ประกนัภยัการเดินทางเชงเก้น วงเงินประกนั �,���,��� บาท 

-อาหารเช้าของโรงแรมที�พกั   

-คา่เข้า+ผ้าเช็ดตวัที�บลลูากนู (Comfort Package) // คา่ลอ่งเรือชม Glacier Lagoon  

-ค่าวีซ่าเชงเก้น-เดนมาร์ก ท่องเที�ยวในไอซ์แลนด์  

วนัที�เจด็ (26มิ.ย.) เรคยาวิค-เฮลซิงกิ        

วนัที�แปด (27มิ.ย.)    กรงุเทพฯ           
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 ราคาไม่รวม 

-คา่ใช้จา่ยสว่นตวั :  

-อาหาร กลางวนั-เย็น  เป็นการแยกซื �อทานเอง  และบางมื �อทานในร้านอาหารร่วมกนัแชร์คา่อาหาร (ทั �งนี �จานอาหารที�

ไอซ์แลนด์ค่อนข้างใหญ่ทานคนเดียวอาจไม่หมด แชร์ด้วยกนัทานร่วมกนัได้ชิมหลายอย่างดี) 

-คา่เข้าอุทยานต่างๆ (ถ้ามี)  

-คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากเหตกุารณ์ฉกุเฉิน / ภยัพิบติั / ภยัทางธรรมชาติที�อาจต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ 
  
เงื�อนไขการชาํระเงนิ 

 ชําระค่ามดัจําทวัร์(ตั�วเครื�องบินและห้องพกับางส่วน) ��,��� บาท / ทา่น 

 ชําระค่าทวัร์งวดที�สองก่อนเดินทางอยา่งน้อย �� วนั 

**หมายเหตุ : ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที�มีภูมิอากาศแปรปรวน ผู้ เดินทางต้องเข้าใจถงึสถานการณ์ตามความเป็นจริงที�

อาจต้องเปลี�ยนแปลงโดยไม่สามารถแจ้งลว่งหน้า 

 

การยกเลิก 

-คา่ตั�วเครื�องบินไม่สามารถคืนเงินได้ ทั �งนี �เป็นตั�วโปรโมชั�น 

-เมื�อชําระงวดที�สองแล้วหากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินได้ทั �งสิ �น 

 

แผนที�การเดนิทาง 

 


