สรุปการเดินทาง
วัน ที่

1

กํา หนดการ
เรคยาวิก - ชมเมือ งเรคยาวิก - ล่อ งเรือดูปลาวาฬ

2

อุท ยานแห่งชาติซงิ เควลลิร ์ - น้ํา พุรอ้ นเกย์ซรี ์ –

3

ขับ รถสโนว์โมบิล - สกาฟทาเฟล - ธารน้ําแข็งโจกุลซาลอน

4

พิพ ิธ ภัณฑ์สโกการ์ - น้ํา ตกสโกก้าฟอสส์ –

5

น้ํา ตกกุลล์ฟอสส์ - หมู่บ ้า นวิก
- ล่อ งเรือธารน้าํ แข็งวัทนาโจกุล
น้ํา ตกเซลยาลันส์ฟ อสส์ - ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุด
บลูล ากูน

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 เรคยาวิก - ชมเมืองเรคยาวิก - ล่องเรือดูปลาวาฬ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่ เพอร์ลน
ั (Perla n) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สําหรับ
ต้อนรับ แขกบ้านแขกเมืองโดย
สถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์
เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรง
คล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บ น
ฐานที่คล้ายถังน้ํามองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร,
ร้านไอศกรีม,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ํา และร้านขายของที่ระลึก
 นําท่านชมเมือง เรคยาวิก (Reykjavík ) เป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ ขั้วโลก
เหนือมากที่สุด มีความสวยงาม
และมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวง
อื่นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็น
เมืองที่เพียบพร้อมด้วยความ
บริสุทธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก และ
สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวั ติศาสตร์เรื่ องบอกเล่าความเป็นมาของ
ประเทศ “ดิน แดนน้าํ แข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
 นําท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์ฮ ัลล์กรีมสคิรค์ ยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้
มีความสําคัญ ในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ข อง

สถาปนิกกุดโยน ซึ่งเป็น
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
แนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้าง
ในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้ว
เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่าน ล่อ งเรือดูปลาวาฬ กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดู
ปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่งเรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไม้ซึ่งออกแบบให้โต้คลื่นลม
ได้อย่างนิ่มนวล ปลาวาฬที่อาศัย
อยู่ในน่านน้ําแถบนี้จะมี 3 สาย
พันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์ หรือ
ในสําเนียงภาษาไอซ์แลนด์
เรียกว่า มิงคี (Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต
(Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (โปรแกรมทัวร์
อาจมีการปรับ เปลี่ยนในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย)

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 อุทยานแห่งชาติซงิ เควลลิร ์ - น้ํา พุรอ้ นเกย์ซรี ์ - น้ํา ตกกุลล์ฟอสส์
- หมู่บ้านวิก
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ อุท ยานแห่งชาติซงิ เควลลิร ์ (Thingvellir National Park) ซึ่ง
ได้รับ การรับ รองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่
ระหว่างรอยแยกของหุบ เขากับ ทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบ
ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
ไอซ์แลนด์ ใกล้กับ คาบสมุทร
เรกยาเนส (Reykjanes) และ
ภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็น
จุดกําเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิ ทยา เพราะเป็นจุดที่ มีรอยเลื่อนของ
โลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขา
ไฟที่ดับ แล้วมีน้ําท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง
 นําท่านสู่ น้ํา พุรอ้ นกีเซอร์ (Geysir) เป็นอีกหนึ่งในความสวยงามทาง
ธรรมชาติที่ใครมาเที่ยวชมความงดงามของไอซ์ เเลนด์เเล้ว ต้องไม่พลาดมาเที่ ยว
ชม น้ําพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูง
กว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10
นาที พลังงานที่อยู่ใต้หิน
เปลือกโลก ขับ เคลื่อนออกมา
เป็นน้ําพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้นําประโยชน์จาก
แหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทั่วประเทศ

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 นําท่านสู่ น้ํา ตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือ
เป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ใน
เส้นทาง “วงแหวนทองคํา” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อ
น้ําตก Gullfoss นี้มาจากคําว่า
Gull ที่แปลว่าทองคําและ
Foss ที่แปลว่าน้ําตก เมื่อ
รวมกันหมายถึงน้ําตกทองคํา
เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับ โลกที่เกิดจากการละลายของ
ธารน้ําแข็งและลดระดับ ลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับ ความสูงกว่ า 30 เมตร
 นําท่านสู่ หมู่บ ้านวิก (Vik) ชม หาดทรายสีดาํ (Black Beach) ซึ่งเกิดจาก
การสึกกร่อนของหินลาวาและ
แนวหินบะซอลต์ นับ เป็นหนึ่งใน
ชายหาดที่แปลกตาและมีความ
สวยงามที่หนึ่งบนโลก
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 ขับรถสโนว์โมบิล - สกาฟทาเฟล - ธารน้าํ แข็งโจกุลซาลอน ล่องเรือธารน้าํ แข็งวัทนาโจกุล
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม

 นําท่านสู่ ทุ่ง น้ําแข็ง ไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนแห่ง
ขั้วโลกเหนือที่อยู่สูงที่สุดของโลก
ซึ่งมีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4
พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ให้
ท่านได้ขับ รถสโนว์โมบิลตะลุยไปใน
ทุ่งน้ําแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่ม
 นําท่านสู่ วนอุท ยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National
Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บ รรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้
สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่ง อยู่ที่
เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้ง ปี ธารน้ําใสซึ่งไหลรินจาก
ภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอัน
อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ
และทุ่งดอกไม้หลากหลายสาย
พันธุ์บ านสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิ
ของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทํ า
ให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ย ม ถือได้ว่าเป็น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่า
ทึ่ง
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน้ําแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็น
อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจาก
การละลายของธารน้ําแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบ ันมีพื้นที่กว้างถึง 18
ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึก
ของน้ําในทะเลสาบถึง 200
เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก
หรือ ภูเขาน้ําแข็งก้อนโต ๆ

เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ําของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสัน
สวยงาม น่าประทับ ใจยิ่ง นับ ได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
 นําท่านล่องเรือ ธารน้ําแข็งวัทนาโจกุล (Vatnajokull Glacier) มีขนาด
8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ธารน้ําแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาด ความ
หนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 พิพ ิธภัณฑ์สโกการ์ - น้ํา ตกสโกก้าฟอสส์ - น้ํา ตกเซลยาลันส์
ฟอสส์ - ภูเ ขาไฟเอยาฟจาลลายุด
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านชม พิพ ิธ ภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณ
กลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1949 สถานที่ซึ่งรวบรวมคอล
เลคชั่นโบราณแสดงความเป็นมา
และชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของ
ชาวนอร์ดิค
 นําท่านชม น้ํา ตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls ) มีความสูง
ประมาณ 62 เมตร เป็นม่านน้ํา
ขนาดใหญ่ที่ไหลลงจากหน้าผาสูง
ชันด้านบนลงสู่พื้นราบด้านล่าง
เป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขต

ภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และยังเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดและมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ
5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านชม น้ํา ตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Waterfalls) หนึ่งใน
น้ําตกที่มีชื่อเสียงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ น้ําตกมีความสูง
ประมาณ 60 เมตร สิ่งแรกที่
จะได้พบเมื่อเดินทางไปเยือน
เซลจาลันต์ฟอสส์คือ ต้นหญ้าและมอสสีเขียวที่ขึ้นโอบล้อมน้ําตก อีกทั้งยังมี
ดอกไม้หลากสีสัน ทั้งสีเหลืองและสีม่วง นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไป
ด้านหลังน้ําตกได้
 นําท่านสู่ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjafjalla jokull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของ
ไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค .ศ. 2010 ปัจจุบ ันเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่มี
นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูป
ความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้
ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะ
ตลอดทั้งปีอีกด้วย

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 5 บลูลากูน
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ บลูล ากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพระดับ โลกและโด่งดัง
ที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์
นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่
พลาดกับ การมาเยือนสถานที่
แห่งนี้

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

