
 



 
 

      

     พบกนัท่ีเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ บริเวณแถวเจ (Row J) ประตู 4  

     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.00 น.  

     เพื่อเตรียมตวัเดินทางไปยงัเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์ 

     ดว้ยสายการบินไทย (Thaiairways) 

     เท่ียวบิน TG954 เวลา 00.24 น. 

 

 

      

วนัที ่1      พบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 



 
 

เช้า เดินทางถึงเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เวลา 06.50 น. จากนั้น เดินทางไปยงัเมืองเรคยาวคิ ประเทศ

ไอซ์แลนด ์ดว้ยสายการบิน แสกนดิเนเวยีน แอร์ไลน์ เทีย่วบิน SK4787 เวลา 10.00 น. เดินทางถึงเมืองเรคยา

วคิ เวลา 12.05 น. 

เทีย่ง  เดินทางถึงกรุงเรคยาวกิ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม กรุงเรคยาวกิ (Reykjavík) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “อ่าวแห่ง

ควนั” มีควนัไอน ้า พวยพุง่ข้ึนมา จากบ่อน ้าร้อนตลอดเวลา เป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใตท้อ้งทะเล 

นอกจากน้ียงัมีต านานไวก้ิงโบราณ ซ่ึงมีหลกัฐานแสดงวา่ไดเ้ขา้มาปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อนและเป็น

เมืองท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้วโลกเหนือ มากท่ีสุด  โดยตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล 

จากน้ัน แวะถ่ายรูป โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา (Hallgrimskirkja) โบสถค์ริสตลู์เธอรันท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น 

เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุด ในไอซ์แลนด ์ ดา้นหนา้มีรูปป้ันของนกัส ารวจเลฟ อีริคสัน (Leif 

Eriksson) ท่ีเป็นของก านลั จากสหรัฐฯ ในวาระฉลองรัฐสภาอลัธิงกิ (Alþingi) ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกครบรอบ 

1000 ปี ในปี 1930 รูปป้ันแห่งน้ีมีมาก่อนหนา้โบสถจ์ะสร้างเสร็จหลายสิบปี และเน่ืองจากบริเวณใจกลางเมือง 

ค่อนขา้งราบเรียบ และไม่ค่อยมีตึกสูงท าใหเ้ราสามารถมองเห็นโบสถแ์ห่งน้ีไดจ้ากหลายบริเวณ ท่ีไกลออกไป

ได ้อยา่งเช่น จากสวนสาธารณะท่ี ใกลก้นักบั The Nordic House 

วนัที ่2      เทีย่วชม กรุงเรคยาวกิ   (Reykjavík) 

 



 

จากน้ัน น าท่านชม เพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl  เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ไวส้ าหรับตอ้นรับแขก

บา้นแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบอาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งยูบ่นฐานท่ี

คลา้ยถงัน ้า มองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภณัฑ์

ประวติัศาสตร์ ไวก้ิง, สวนน ้า และ ร้านขายของท่ีระลึกและไปชม The Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวใน

ประวติัศาสตร์อนัน่าสนใจ  เคยใชเ้ป็นท่ีรับรอง และจดัเล้ียงผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิง่ใหญ่ในการยติุ

สงครามเยน็ ต่อดว้ยชมรัฐสภาของ  ชาวไอซ์แลนด ์ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ไปยงั ถนน Kongens 

Nytorv Strøget   

จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าว ตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สาย 

ดว้ยกนั คือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade  

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 

 
 



 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม จากนั้นน าท่านไปยงัเมืองเรยค์อลท์ (Reykholt)   เพื่อชม     

น า้ตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซ่ึงเป็นน ้าตกสาขาหน่ึงของน ้าตกใหญ่ท่ี       ก่อก าเนิดจาก

แหล่งล าธาร และแม่น ้าสายต่างๆ  เป็นระยะทางกวา่ 900 ม. ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยูภ่ายใตธ้าร

น ้าแขง็แลงคโ์จคูล (Langjokull) 

เทีย่ง รับประทานอาหาร 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์-เดอร์ (Grundarfjordur) ตั้งอยูบ่ริเวณ แหลมสเนล 

 เฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทศันียภาพและธรรมชาติท่ี  

   สวยงามยิง่ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงเมืองส าคญัท่ีตากลอ้ง มืออาชีพมกัมาเก็บภาพความ    

  สวยงามของธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง  

  The Little Lift of Walter Mitty อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมความงดงาม Landmark ของ 

  เกาะ Iceland นัน่คือ ภูเขาคีร์กจู-เฟล หรือ ภูเขาทรงหมวก (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูง        

   ประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ  ภูเขา       

  ยงัมีน ้าตกขนาดเล็กท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ยช่ือว่า น า้ตก Kirkjufellsfoss 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร 

  พกัท่ี Fosshotel Stykkisholmur หรือเทียบเท่า 

     

วนัที ่3      น า้ตกเฮินฟอซซ่า - ภูเขาคร์ีกจู-เฟล 
 



 
  

วนัที ่4      อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - น า้พุร้อนเกเซอร์ - น า้ตกกลูฟอสส์ 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม จากนั้นน าท่านเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของ   

ประเทศไอซ์แลนด์ เส้นทางวงกลมทองค า (Golden Circle) สัมผสัทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา 

ฝงูสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียง และหากินตามธรรมชาติ น าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาติท่ี

สรรสร้างข้ึนภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ (Thingvellir National Park) ซ่ึงไดรั้บการรับรองจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยูร่ะหวา่งรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ 

Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด ในไอซ์แลนดเ์ป็นจุดก าเนิดทางประวติัศาสตร์ 

และทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลก เป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหวา่งทางแวะ

ชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้มีน ้าท่วมขงั 

จากน้ัน น าท่านสู่ น า้พุร้อนเกเซอร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่ กีเซอร์ (Geyser) ท่ีใชก้นัทัว่โลก น ้าพุร้อนท่ีจะพุง่ข้ึน สูง

กวา่ 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาที เป็นความสวยงามและมหศัจรรยมิ์หน าซ ้ ายงัเป็นพลงังานท่ีสามารถ 

น ามาใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้กดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกกูลฟอสส์ (Gullfoss Waterfalls) หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด ์ถือเป็นน ้าตกท่ีมี

ช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง “วงแหวนทองค า” 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Selfoss หรือเทียบเท่า 

 



 
 
  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม จากนั้นน าท่านนัง่รถตีบตะขาบตะลุยหิมะ เลาะเลียบไปบนธาร

น ้าแขง็ในระยะหลายกิโลเมตร ชมภูเขาน ้าแขง็รอบ สัมผสับรรยากาศแบบขั้วโลก ตะลุยความหนาวสุดขั้ว  

น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติ ขับสโนว์โมบิล ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็  (Langjokull Glacier) 

บนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโลก มีความกวา้งใหญ่มีพื้นท่ีกวา่ 596 ตารางกิโลเมตร ท่อง

ไปในทุ่งน ้าแขง็กวา้งอยา่งเต็มอ่ิม 1 ชัว่โมงเตม็ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการขบัข่ี และถ่ายภาพกนัใหห้น า

ใจ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย   น าท่านเดินทางสู่เมืองวกิ (Vík) ชม หาดทรายด า (Black Beach) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา 

และแนวหินบะซอลต ์นบัเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตา และมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก สุดชายหาดมี

เนินเขายอ่มๆ อยูลู่กนึง เดินเขา้มาใกล้ๆ  จะเห็นแท่งหินบะซอลตซ์อ้นกนัอยูเ่ป็นชั้นๆ มองดูเหมือนออแกน

ขนาดยกัษ ์บริเวณหนา้ผาดา้นหลงั ท่ีเห็นมีกองหินอยูเ่รียกวา่ Reynisdrangur เป็นดาวเด่นของท่ีน่ี 

ทศันียภาพเบ้ืองหนา้มีทั้งเสาหิน ลาวา อนัเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟธาร 

 

ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Hotel Dyrholaey หรือ เทียบเท่า 

 

วนัที ่5      ขบัสโนว์โมบลิ - หาดทรายด า 
 

 



 
 

 
  

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมทะเลสาบธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ไอซ์แลนด ์ท่ีช่ือวา่ ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake)  

มีความลึกของน ้าถึง 200 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหาร 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้ชม ถ า้น า้แข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Crystal Ice Cave) ถ ้าน ้าแขง็ท่ีมีทศันียภาพ

งดงามจนแทบลืมใจหาย ถ ้าน ้าแขง็แห่งน้ีเกิดจากธารน ้าแขง็หลายสายไหลรวมกนั และเกิดการแขง็ตวัจน

กลายเป็นถ ้าน ้าแขง็ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Hotel Dyrhólaey หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่6      ทะเลสาบธารน า้แขง็โจกุลซาลอน - ถ า้น า้แขง็โจกุลซาลอน 
 



 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม จากนั้นน าท่านชม น ้าตกสโคการ์ฟอสล์ (Skogarfoss Waterfalls) อีก

หน่ึงน ้าตกท่ีมีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใตข้องไอซ์แลนด ์และ

ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของไอซ์แลนด ์ความใหญ่โตของน ้าตกน้ี ท าใหต้อ้งยนืห่างพอสมควร เพื่อจะไดเ้ห็นน ้าตก

ไดท้ั้งหมด และความท่ีเปลือกโลกส่วนน้ีมีอายนุอ้ย  

ท าใหก้ารยบุตวัของพื้นดินแห่งน้ีมีใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

จากน้ัน เดินทางต่อไปยงั น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss) เป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ

ไอซ์แลนดน์ ้าตกน้ีสามารถเดินออ้มชมรอบทิศทางของสายน ้าตกท่ีไหลลงมา ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัสายน ้า

ขนาดใหญ่ท่ีไหลหลัง่ลงสู่พื้นราบตดักบัสีเขียวของมอส ท่ีปกคลุมโขดหินทั้งสองฝ่ัง 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร 3 คอร์ส ณ ภตัตาคาร 

วนัที ่7      น า้ตกสโคการ์ฟอสล์ - น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ - แช่น า้แร่บลูลากูน 
 

 



 
  

บ่าย น าท่านเดินไปยงัเมือง Grindavík ชม บ่อน า้พุร้อนบลูลากูน (Blue Lagoon Hot Springs) บ่อน ้าพุร้อนท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นเขตลาวาทางตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศ 

อุณหภูมิเฉล่ียของน ้าจะอยูท่ี่ 40 องศาเซลเซียส และจะรักษาความร้อนในระดบัน้ีตลอดทั้งปี น ้าในบลูลา

กนูอุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลากหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยเฉพาะผูมี้ปัญหาเก่ียวกบั  โรค

ผวิหนงั โดยรอบ บ่อน ้าพุร้อนบลูลากนู  มีไอระเหยออกมาตลอดเวลา ใหคุ้ณไดผ้อ่นคลายและพกัผอ่นกนั

ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า  เดินทางไปท่ี กรุงเรคยาวกิ (Reykjavík) เพื่อรับประทานอาหารไทย ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 



 
    

  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางไปยงัสนามบินภายใน มุ่งหนา้สู่
สนามบินนานาชาติออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพื่อต่อเคร่ืองเดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG955 สู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 

06.20  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ 
 

*** แสงเหนือ (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดย้าก  
(rare natural phonomena) ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการจึงจะมีโอกาศไดพ้บเห็น อาทิ ช่วงเวลา
เดินทาง, สภาพอากาศ, ค่า KP และ สถานท่ีรับชมซ่ึงในแต่ละรอบเดินทาง บริษทัฯไดเ้ลือกช่วงเวลา
, สถานท่ีชมท่ีดีท่ีสุด รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดท้ั้งหมด เหลือกเ็พียงแต่ ค่า 
KP และ สภาพอากาศ ขอใหทุ้กท่านโชคดีมีโอกาสไดเ้ห็นแสงเหนือตามท่ีตั้งใจ 

วนัที ่8      ขึน้เคร่ืองเดนิทางกลบั 
 

 

วนัที ่9      ถึงประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

 



 

 

รายละเอียด ค่าบริการ/ท่าน 

ผูใ้หญ่ / เดก็* 
*อายุระหวา่ง 4-12 ปี - ไม่มีเตียงเสริม พกัหอ้งเดียวกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

159,900 / 139,900 

มดัจ า (ต่อท่าน) 50,000 

พกัเด่ียว - จ่ายเพิ่ม 20,000 

กรณีเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัรานีร้วม 

✓ รถโคช้ 35-45 ท่ีนัง่ และ หวัหนา้ทวัร์คนไทย 1 ท่าน 

✓ โรงแรม 3-4* พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย ชั้นประหยดั ไปกลบั BKK-OSL-KEF-OSL-BKK 

✓ ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และ ประกนัเดินทาง ตามขอ้ก าหนดของสถานทูต 

✓ อาหารคอร์สทอ้งถ่ิน ม้ือละ 3 อยา่ง และอาหารไทย ครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ภายใน) และ กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีระบุ 

✓ นดัหมาย จดัเตรียมเอกสาร ยืน่ขอวซ่ีากรุ๊ป ตามขอ้ก าหนดของสถานทูตฯ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

• ทิปพนกังานขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ ขั้นต ่า 10 ยโูร/ท่าน/วนั 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัทท์างไกล, ซกัรีด, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ ฯลฯ 

• ค่าระวางสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด (ชั้นประหยดั 23 ก.ก.) 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 


