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ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1  เรคยาวิก - ชมเมืองเรคยาวิก - ล่องเรือดปูลาวาฬ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ เพอรล์นั (Perlan) เป็น
สถานทีท่ีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นไว้
ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืงโดย
สถาปนิกชื่อดงั องิก ิมูนดรู ์เป็น
ผูอ้อกแบบ อาคารรปูทรงคลา้ยลูกโลก
ครึง่วงตัง้อยู่บนฐานทีค่ลา้ยถงัน ้ามองเหน็ไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นสว่นต่างๆ เช่น รา้นอาหาร, 
รา้นไอศกรมี,พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรไ์วกิง้, สวนน ้า และรา้นขายของทีร่ะลกึ 

• น าท่านชมเมอืง เรคยาวิก (Reykjavík) เป็นเมอืงหลวงซึง่ตัง้อยู่ใกลก้บัขัว้โลกเหนือมาก
ทีสุ่ด มคีวามสวยงามและมเีสน่หไ์ม่แพ้
เมอืงหลวงอื่นๆ ในแถบสแกนดเินเวยี 

เป็นเมอืงทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความ
บรสิุทธิท์างธรรมชาต ิอาคารบา้นเรอืน
สลีูกกวาดรปูทรงน่ารกั และ
สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทีถ่กัทอประวตัศิาสตรเ์รื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ 

“ดินแดนน ้าแขง็” เลก็ๆ แห่งนี้ไวไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ 

• น าท่านแวะถ่ายรปู โบสถฮ์ลัล์
กรีมสคิรค์ยา 
(Hallgrímskirkja) โบสถท์าง
ศาสนาครสิตท์ีส่งูทีสุ่ดในไอซแ์ลนด์ เป็น
จุดทีส่งูอกีจุดหนึ่งของเมอืง โบสถน์ี้มี
ความส าคญัในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ของสถาปนิกกุดโยน 

ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพราสชัน่นิสท์ เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่
แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสรา้งกว่า 38 ปี 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่าน ล่องเรือดปูลาวาฬ กจิกรรมอนัเป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วในการดูปลาวาฬแบบ
ธรรมชาตโิดยนัง่เรอืกู๊ดโบ๊ต หรอืเรอืไมซ้ึง่ออกแบบใหโ้ตค้ลื่นลมไดอ้ย่างนิ่มนวล ปลาวาฬที่
อาศยัอยู่ในน่านน ้าแถบน้ีจะม ี3 สายพนัธุด์ว้ยกนั คอื วาฬมงิค ์หรอื ในส าเนียงภาษา
ไอซแ์ลนด ์เรยีกว่า มงิค ี(Minke) , 

วาฬหลงัค่อม (Humpback) และ
วาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การ
ล่องเรอืชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 

ชัว่โมง (โปรแกรมทวัรอ์าจมกีาร
ปรบัเปลีย่นในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2   อทุยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์- น ้าพรุ้อนเกยซี์ร ์- น ้าตกกลุลฟ์อสส ์- 

หมู่บ้านวิก 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ อทุยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์(Thingvellir National Park) ซึ่งไดร้บัการ
รบัรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขา
กบัทะเลสาบ Pingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด์ ใกล้
กบัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกลิล ์Hengill เป็นจุดก าเนิดทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดทีม่รีอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่น
กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้มนี ้าท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบ
กวา้ง 



• น าท่านสู่ น ้าพรุ้อนกีเซอร ์
(Geysir) เป็นอกีหนึ่งในความ
สวยงามทางธรรมชาตทิีใ่ครมาเทีย่ว
ชมความงดงามของไอซเ์เลนดเ์เลว้
ตอ้งไม่พลาดมาเทีย่วชม น ้าพุรอ้นทีน่ี่
พวยพุง่ขึน้สงูกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 

– 10 นาท ีพลงังานทีอ่ยู่ใตห้นิ
เปลอืกโลก ขบัเคลื่อนออกมาเป็นน ้าพุ
รอ้น ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเยน็สบาย 

และรฐับาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่ง
ความรอ้นทางธรรมชาตนิี้มาเป็น
พลงังานไฟฟ้าสง่ใชท้ัว่ประเทศ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ น ้าตกกลุลฟ์อสส์ (Gullfoss) หรอื ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด์ ถอืเป็นน ้าตกทีม่ี
ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง “วงแหวนทองค า” 

สถานทีท่ีผู่ม้าเยอืนไอซแ์ลนดไ์ม่ควรพลาด ชื่อน ้าตก Gullfoss นี้มาจากค าว่า Gull ที่
แปลว่าทองค าและ Foss ทีแ่ปลว่า
น ้าตก เมื่อรวมกนัหมายถงึน ้าตก
ทองค า เป็นหนึ่งในความมหศัจรรย์
ทางธรรมชาตริะดบัโลกทีเ่กดิจากการ
ละลายของธารน ้าแขง็และลดระดบัลง
ในโตรกเขาเบือ้งล่างในระดบัความสงู
กว่า 30 เมตร 

• น าท่านสู่ หมู่บา้นวกิ (Vik) ชม หาดทรายสีด า (Black Beach) ซึง่เกดิจากการสกึ
กร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะซอลต์ 
นบัเป็นหน่ึงในชายหาดทีแ่ปลกตาและมี
ความสวยงามทีห่นึ่งบนโลก 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



วนัท่ี 3   ขบัรถสโนวโ์มบิล - สกาฟทาเฟล - ธารน ้าแขง็โจกลุซาลอน - ล่องเรือธาร
น ้าแขง็วทันาโจกลุ 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ทุ่งน ้าแขง็ ไมดรลัโจกลู (Myrdalsjokull Glacier) บนดนิแดนแห่งขัว้โลก
เหนือทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดของโลก ซึ่งมคีวามกวา้ง
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 พืน้ทีก่ว่า 596 ตาราง
กโิลเมตร ใหท้่านไดข้บัรถสโนวโ์มบลิ
ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็กวา้งอย่างเตม็อิม่ 

• น าท่านสู่ วนอทุยานแห่งชาติสกาฟทา
เฟล (Skaftafell National 

Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาตทิีบ่รรจงสรา้งสรรคด์นิแดนแห่งนี้ใหส้วยงามหาทีใ่ด
เหมอืน อนัรวมไวซ้ึง่ธรรมชาตอินัแปลกตาหลายสิง่อยู่ทีเ่ดยีวกนั เช่น ภูเขาไฟสงูเสยีดฟ้าทีม่ี
หมิะปกคลุมทัง้ปี ธารน ้าใสซึง่ไหลรนิจากภูเขาสงู รอบๆเป็นป่าแคระอนัอุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้
เบริช์แคระ และทุ่งดอกไมห้ลากหลาย
สายพนัธุบ์านสะพรัง่ในฤดดูอกไมผ้ลขิอง
แต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนว
กวา้งทีเ่กดิการเยน็ลงอย่างชา้ๆท าใหเ้กดิ
แนวแตกเป็นเสาเหลีย่ม ถอืไดว้่าเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัน่าทึง่ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ โจกลุซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน ้าแขง็ ซึง่รูจ้กักนัเป็นอย่างดวี่า
เป็นทะเลสาบธารน ้าแขง็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไอซแ์ลนด์ เกดิจากการละลายของธารน ้าแขง็
มากขึน้ๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมพีืน้ทีก่วา้งถงึ 18 ตารางกโิลเมตร โดยมคีวามลกึของน ้าใน
ทะเลสาบถงึ 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกบัไอซเ์บริก์ หรอื ภูเขาน ้าแขง็กอ้นโต ๆ เรยีงรายโผล่
พน้พืน้น ้าของทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อใหเ้กดิสสีนัสวยงาม น่า
ประทบัใจยิง่ นบัไดว้่าเป็นภาพ
ธรรมชาตทิีม่อียู่เพยีงไม่กีแ่ห่งในโลก 

• น าท่านล่องเรอื ธารน ้าแขง็วทันาโจ
กลุ (Vatnajokull Glacier) มขีนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร เท่ากบัธารน ้าแขง็ใน
ทวปียุโรปรวมกนัและขนาด ความหนามากทีสุ่ดประมาณ 1,000 เมตร 



เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4   พิพิธภณัฑส์โกการ ์- น ้าตกสโกก้าฟอสส ์- น ้าตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์- ภเูขา
ไฟเอยาฟจาลลายดุ 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม พิพิธภณัฑส์โกการ ์
(Skogar Folk 
Museum) พพิธิภณัฑโ์บราณ
กลางแจง้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ.1949 
สถานทีซ่ึง่รวบรวมคอลเลคชัน่โบราณ
แสดงความเป็นมาและชวีติความเป็นอยู่
ในอดตีของชาวนอรด์คิ 

• น าท่านชม น ้าตกสโกก้าฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) มคีวามสงู ประมาณ 62 

เมตร เป็นม่านน ้าขนาดใหญ่ทีไ่หลลง
จากหน้าผาสงูชนัดา้นบนลงสูพ่ืน้ราบ
ดา้นล่าง เป็นน ้าตกทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดใน
เขตภาคใตข้องไอซแ์ลนด์ และยงัเป็น
น ้าตกทีส่งูทีสุ่ดและมขีนาดใหญ่ เป็น
อนัดบั 5 ของประเทศไอซแ์ลนดอ์กีดว้ย 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม น ้าตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์(Seljalandsfoss Waterfalls) หนึ่งในน ้าตก
ทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศไอซ์แลนด ์

น ้าตกมคีวามสงูประมาณ 60 เมตร 
สิง่แรกทีจ่ะไดพ้บเมื่อเดนิทางไป
เยอืนเซลจาลนัตฟ์อสสค์อื ตน้หญา้
และมอสสเีขยีวทีข่ึน้โอบลอ้มน ้าตก 

อกีทัง้ยงัมดีอกไมห้ลากสสีนั ทัง้สี



เหลอืงและสม่ีวง นกัท่องเทีย่วยงัสามารถเดนิไปดา้นหลงัน ้าตกได้ 
• น าท่านสู่ ภเูขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjafjallajokull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของ

ไอซแ์ลนด ์ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานที่ ท่องเทีย่วทีส่ าคญั
ทีม่นีกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาถ่ายรปู
ความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ทีย่อด
เขาปกคลุม ไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปีอกี
ดว้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

วนัท่ี 5  บลูลากนู 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ บลูลากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่่องเทีย่วเพื่อสุขภาพ
ระดบัโลกและโด่งดงัทีสุ่ดของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์นกัท่องเทีย่วกว่า 95% 

ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานที่
แห่งนี้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 



 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 



 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


