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อเค 

 

รหสั W68 FIT07 ICELAND 8D5N 

ธรรมชาติอันงดงาม กับดินแดนมหัศจรรย์ 
เกบ็เกี่ยวประสบการณ์อันล า้ค่า  

กจิกรรมสุดเอ็กซ์ตรีม 

8 วัน 5 คืน 

 

รวมในแพก็เกจ 

 โรงแรมระดับ 4 ดาว จ านวน 5 คืน 
 รถตู้ส่วนตัว 5 วัน พร้อมเจ้าหน้าขับรถ (พูดไทย) 
 บลูลากูน 
 วีซ่าเชงเก้น ( ไอซ์แลนด์ ) 
 ประกันการเดนิทาง 

 

 

ไม่รวมในแพก็เกจ 

 ตั๋วเคร่ืองบนิระหว่างประเทศไป – กลับ 

 ตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศไป - กลับ  
 อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 

 ทปิทุกประเภท 

 เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์  

77,600 บาท/ท่าน 
เร่ิมต้น 

ราคาส าหรับผู้ เดินทาง 2 ทา่นขึน้ไป  
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รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัสนามบนิเคฟลาวกิ ประเทศไอซ์แลนด์ จากนัน้
เดินทางโดยรถท่ี เราได้เตรียมไว้เ พ่ือไป เที่ ยวชมเมืองเรคยาวิก  เ ร่ิม ท่ี  
ประติมากรรมซันโวยาจเจอร์ งานประติมากรรมรูปเรือ, โบสถ์ฮัลล์กริมสเคิร์กยา 
โบสถ์คริสต์ท่ีมีความสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ และ ฮาร์ปา หอแสดงคอนเสร์ิต อาคารท่ี
โดดเดน่ท่ีสดุในเมืองหลวง ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่

 รถตู้สว่นตวั – เท่ียวชมเมืองเรคยาวกิ 
เข้าพกัท่ี Fosshotel Reykjavikหรือเทียบเท่า 

 

 

 

  

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร 

โดยปกติการเดินทางไปไอซ์แลนด์ สายการบินไทยไม่มี flight บินตรง จ าเป็นท่ี
จะต้องไปตอ่เคร่ืองภายในเพ่ือบนิไปเมืองเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งสว่นใหญ่
นิยมไปตอ่เคร่ืองท่ีประเทศเดนมาร์ก หรือ นอร์เวย์ หรือ สวีเดน (สอบถามเพิม่เตมิ) 
 หมายเหตุ : หากต้องการใช้สายการบินระหว่างประเทศสายการบินใดต้องเช็ค
เวลาของการบนิภายในประกอบด้วยทกุครัง้และกรุณาแจ้งก่อนท าการซือ้ 

วันที่ 2 | กรุงเทพ – (โคเปนเฮเกน)หรือ(ออสโล)หรือ(เฮลซิงกิ) – เรคยาวกิ 
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เช็คเอาท์แล้วเดินทางไปยงัทะเลสาบน า้แข็ง “โจกลุซาลอน” เป็นทะเลสาบน า้แข็งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ และใกล้เคียงหาดทรายเพชร น า้แข็งท่ีไหลมาตามธาร
น า้แข็ง มุ่งสู่ทะเล และถูกคล่ืนทะเลซัดมาเกยตืน้ มีรูปร่างแปลกตาตามธรรมชาติ
น่ามหศัจรรย์ อิสระพกัผอ่นหรือท ากิจกรรมตามอธัยาศยั 

กิจกรรมแนะน า : เดนิธารน า้แขง็, ถ า้น า้แขง็ และลอ่งเรือชมธารน า้แขง็ 
 รถตู้สว่นตวัโจกลุซาลอน – หาดทรายเพชร  

เข้าพกัท่ี Fosshotel Glacier Lagoon หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วันที่ 3 | วงแหวนทองค า 

วันที่ 4 | เซลยาแลนฟอส - สโกการ์ฟอส - วคิ 

 เท่ียวชมน า้ตกเซลยาแลนฟอส มีความแปลกตาท่ีสดุในไอซ์แลนด์ ตอ่ด้วยเมืองสโก
การ์ กบัน า้ตกสโกการ์ฟอส เป็นน า้ตกท่ีสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ และมุง่หน้าสูเ่มืองไมล์
เดลโจกลุเพ่ือท ากิจกรรมสนกุสดุมนัส์ 
กิจกรรมแนะน า : การขบัรถสโนว์โมบลิ และพายเรือคายคั 

 รถตู้สว่นตวั – เซลยาแลนฟอส – สโกการ์ฟอส - ไมล์เดลโจกลุ  
เข้าพกัท่ี Iceland air hotel Vik หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 5 | โจกุลซาลอน – หาดทรายเพชร 

 

Pic 

เช็คเอาท์และเดินทางเข้าสู่วงแหวนทองค า ซึ่งมี 3 สถานท่ีท่องเท่ียวประกอบกัน 
เร่ิมท่ี อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี อุทยานแห่งแรกของไอซ์แลนด์ท่ีได้รับการยก
ย่องให้เป็นมรดกโลก ต่อท่ี น า้พุร้อนเกร์เซอร์ น า้พรุ้อนท่ีมีพลงังานจากความ
ร้อนใต้พิภพและ  น า้ตกกูลล์ฟอส ชมความงดงามของน า้ตกทองค า หรือไนแอง
การ่าไอซ์แลนด์ 

 รถตู้สว่นตวั – วงแหวนทองค า  
เข้าพกัท่ี Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 | ฟยาดราวกยูเฟอร์ – ทุ่งลาวา - บลูลากูน 
เช็คเอาท์แล้วเดินทางไปยังหุบเขาแคนยอนฟยาดราวกยูเฟอร์ หุบเขาท่ีมีความ
แปลกตาท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติมานานกว่า 9,000 ปี ไม่ไกลกันแวะ
ชมทุ่งลาวา ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนานนับร้อยๆปี ท่ีเต็มไปด้วยมอสสี
เขียวขจี และเดินทางไปผ่อนคลายกับการแช่น า้ร้อนบลูลากูน น า้แร่ท่ีมีลกัษณะ
พเิศษท่ีมีท่ีเดียวในโลก 

 รถตู้สว่นตวั - ฟยาดราวยเูฟอร์ - ทุ่งลาวา – บลลูากนู (รวมอปุกรณ์)   
เข้าพกัท่ี Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavik airport หรือเทียบเท่า 

 
 

 

วันที่ 7 | เคฟลาวกิ - (โคเปนเฮเกน)หรือ(ออสโล)หรือ(เฮลซิงกิ)  - กรุงเทพฯ 

เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดนิทางของคณุ แล้วพบกนัใหมใ่นการเดนิทางครัง้ตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 

 

วันที่ 8 | กรุงเทพมหานคร 

 

ตื่นเช้ากนัซกันิดเช็คเอาท์ออกจากท่ีพกั และเดนิทางไปสนามบนิเคฟลาวิก ท าการ
เช็คอิน  แนะน าเป็นสายการบนิไอซ์แลนด์แอร์ FI318 เวลา 07.50 – 12.30 น. และ
รอตอ่เคร่ืองเพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามสายการบนิท่ีท่าน
เลือกใช้บริการ 

 รถรับจากท่ีพกัไปสนามบนิเคฟลาวกิ 
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เพิ่มเตมิ | กจิกรรม (Optional Activities) 

 

ทัวร์เฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเรคยาวกิ 
(40 นาที) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 31.900 ISK 
เดก็ (อาย ุ2 – 12 ปี) 23.925 ISK  
เดก็ (อาย ุ0 – 1 ปี) ฟรี 
** มีรอบบนิทกุๆ 30 นาที ** 
รวม 

นกับนิ 
ลงจอด 1 จดุ 

 
หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 
 

พายเรือคายัค 
(2 ช่ัวโมง) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 4.950 ISK 
เดก็ (อาย ุ6 – 14 ปี) 1.200 ISK  
 
รวม 

เสือ้ชชีูพ 
แผนท่ีเส้นทาง 
ชดุ Dry Suit 

หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 

 

 

ถ า้น า้แขง็ (Crystal Cave) 
(3 ช่ัวโมง) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ (อาย ุ8 ปีขึน้ไป) 141.000 ISK 
 

รวม 
 เจ้าหน้าท่ีทวัร์ 
 มคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
 หมวกนิรภยัและค้อน 

 
หมายเหต ุ: ถ า้น า้แขง็เปิดเฉพาะช่วงฤดู
หนาว ( พฤศจิกายน - มีนาคม ) เท่านัน้ 

หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 

 

 

 

 



6 
 

6 

 

เพิ่มเตมิ | กจิกรรม (Optional Activities) 

 

เดนิธารน า้แขง็ 
(40 นาที) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 31.900 ISK 
เดก็ (อาย ุ2 – 12 ปี) 23.925 ISK  
เดก็ (อาย ุ0 – 1 ปี) ฟรี 
** มีรอบบนิทกุๆ 30 นาที ** 
รวม 

มคัคเุทศน์ท้องถิ่น 

ไม้ค า้ 
Ice grip 

หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 
 

ล่องเรือชมธารน า้แขง็ 
(35 นาที) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 5.800 ISK 
เดก็ (อาย ุ6 – 12 ปี) 2.000 ISK 
เดก็ (อาย ุ0 – 5 ปี) ฟรี 
 

รวม 
 

เสือ้ชชีูพ 
 

หมายเหต ุ : ล่องเรือชมธารน า้แข็งเปิด
เฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 
เท่านัน้ 

หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 

ขับรถสโนว์โมบลิ 
(2 ช่ัวโมง) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 26.990 ISK 
เดก็ (อาย ุ8 – 16 ปี) 18.893 ISK 
 

รวม 
 มคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
 รถรับสง่ 
 รถสโนว์โมบลิ 

 ชดุและอปุกรณ์กนัหนาว 
 หมวกนิรภยั 

 ถงุมือ 
 

หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 
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เพิ่มเตมิ | กจิกรรม (Optional Activities) 

 

ล่องเรือชมวาฬ 
(3 ช่ัวโมง) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 9.900 ISK 
เดก็ (อาย ุ7 – 15 ปี) 4.950 ISK  
เดก็ (อาย ุ0 – 6 ปี) ฟรี 

รวม 
มคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
Safe suit 

 
หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 
 

ล่าแสงเหนือ(เมืองเรคยาวกิ) 
(3 – 5 ช่ัวโมง) 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 4.249 ISK 
เดก็ (อาย ุ12 – 15 ปี) 2.125 ISK 
เดก็ (อาย ุ0 – 11 ปี) ฟรี 
 

รวม 
รถบสั 

 
หมายเหต ุ: ลา่แสงเหนือเปิดเฉพาะช่วง
เดือนตลุาคม  - มีนาคม เท่านัน้ 

หมายเหตุ :  ราคาปรับเปล่ียนตาม
ฤดูกาลกรุณาสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิก่อนซือ้ 
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ค่าแพก็เกจทัวร์ต่อท่านรวม : 
 คา่พาหนะตามโปรแกรมท่ีระบุ ( รถตู้ปรับอากาศสว่นตวัพร้อมคนขบัไทย ) 5 วนั 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรม แช่น า้ที่บลูลากูน 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน  4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน (ห้องละ 2 
ทา่น)  

 วีซา่เชงเก้น (ไอซ์แลนด์) 
 ประกนัการเดินทาง 

 
ค่าแพก็เกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม : 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ไป-กลบั  
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ไป -กลบั 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 คา่ขนสง่สมัภาระส าหรับเข้า-ออกจากโรงแรม ( Porter Service ) 
 คา่กิจกรรม Optional อ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
 ทิปทกุประเภท 
 เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าทวัร์  

เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพก็เกจทวัร์ 
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รายการกิจกรรมเสริมที่ต้องการจอง (มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 

แพค็เกจที่ต้องการ 

1. FIT Program Iceland (รวม โรงแรม พร้อมอาหารเช้า, วีซ่าประเทศไอซ์แลนด์, ประกนัการเดนิทาง, พาหนะท่องเท่ียว (รถตู้), คา่เข้าชม

ตามท่ีระบุในรายการ) 

โรงแรมระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในโปรแกรม  โรงแรมระดบั 5 ดาว ( สอบถามเพิ่มเตมิ ) 

2. สายการบนิ  

วนัท่ีเดนิทางไป...................................................... เท่ียวบนิ............................ เวลา............. ................... จ านวน................................... 

วนัท่ีเดนิทางกลบั................................................... เท่ียวบนิ............................ เวลา................................ จ านวน...................................  

การบนิไทย   ฟินแอร์    เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ 

สายการบนิอ่ืนๆ (ระบ)ุ ......................................................................... ...................................................................................... 

3. กิจกรรม (Optional Activities) 

 3.1 ทัวร์เฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเรคยาวกิ วนัท่ี ............................................................... 

 3.2 พายเรือคายัค   วนัท่ี ............................................................... 

 3.3 ถ า้น า้แขง็ (Crystal Cave)  วนัท่ี ............................................................... 

 3.4 เดนิธารน า้แขง็   วนัท่ี ............................................................... 

 3.5 ล่องเรือชมธารน า้แขง็   วนัท่ี ............................................................... 

ช่ือผู้เดนิทาง..............................................................................................บริษัททวัร์ ( Agency ) ...........................................................  
เบอร์ตดิตอ่.................................................................... อีเมล........................................ ........................................................................ 
จ านวนผู้เดนิทาง............................................................วนัท่ีเดนิทาง............................................................................................... ....... 
รายละเอียดตัว๋ท่ีเดนิทาง..................................................................................................... .................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... .................. 
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  3.6 ขับรถสโนว์โมบลิ   วนัท่ี ............................................................... 

  3.7 ล่องเรือชมวาฬ   วนัท่ี ............................................................... 

  3.8 ล่าแสงเหนือจากเมืองเรคยาวกิ  วนัท่ี ............................................................... 

 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เร่ิมต้นที่ 2 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวน 3  ท่านขึน้ไป กรุณาสอบถามราคา
เพ่ิมเติมเพ่ือจะจดัหาเตรียมพาหนะให้เหมาะสม เพราะการเดินทางที่น่ีขนาดของพาหนะต้องเหมาะสม
กบัจ านวนคน และไมร่วมชว่งเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม ่กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม
เชน่กนั** 
***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาที่ระบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกครัง้ ก่อนท าการ
ตัดสินใจ *** 
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