
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR OF ICELAND 

7 - 19 September 2019 

- 13D 10N - 



 

 

ทรปิคณุเทีย่วเราถา่ยสายแฟชัน่ COLOR OF ICELAND 

Professional Photographer 

            ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร 

          ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes 

           แนวที่ถนัด : Portrait, Landscape, Travel 

           Facebook : Tiger.Thanakorn 

           IG : thetigereyesphoto 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : 7 – 19 กันยายน 2562  (13 วัน 10 คืน) 

ค่าใช้จ่าย : 124,000 บาท (ส าหรับลูกค้าเก่า | ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิและอาหารบางม้ือ) 

ค่าใช้จ่าย : 125,900 บาท (ส าหรับลูกค้าทั่วไป | ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหารบางม้ือ) 

ผู้ร่วมเดินทาง : 12 ท่าน + 3 Staff 

 

ช าระมัดจ า : 30,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือล าดับการช าระมัดจ าเข้ามาเป็นส าคญั 

พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท ์และส่งหน้า passport 

เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุป๊ขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว 

ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้ 

พักเดี่ยวช าระค่าใชจ้่ายเพิ่ม : 40,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

7 – 19 กันยายน 2562 | รับ 12 ท่าน 



 

 

สายการบนิ Finnair 

ขาไป  

เดินทางวันที่ 7 กันยายน 2562   

BKK – HEL  AY144  เวลา 23.25-05.55(+1) 

ต่อเครื่องวันที่ 8 กันยายน 2562  

HEL- KEF  AY991  เวลา 07.45-08.35 

ขากลับ 

เดินทางวันที่ 18 กันยายน 2562  

KEF-HEL  AY922  เวลา 09.25-15.50 

HEL-BKK  AY141  เวลา 17.30-07.15(+1) 

 

ขอ้แตกตา่งของทรปิถา่ยภาพของเรากบัทรปิทอ่งเทีย่วทัว่ไป 

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่ เยอะๆ แต่ มี เวลาให้สถานที่นึงอย่างจ ากัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว 

ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น 

ทุ ก ท่ า นม า แ ล้ ว จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ ภ าพกลั บ ไ ป  ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น ก า รถ่ า ยภ าพห มู่  แ ต่ เ ร า เ น้ นก า รถ่ า ย  Portrait โ พ สต์ ท่ า 

ของแต่ละคนให้สวยงามเหมาะสมตามแบบที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี 

หลายสถานที่ เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลามากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตาราง 

การเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ  หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อ 

เก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริมเช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงาน 

จะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจท าให้เวลา ของม้ืออาหารล่าช้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอในบางวันการวางแผน 

โปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้ เวลามากน้อยในแต่ละสถานที่  

สุดท้ายบรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการ เดินทางกับเพื่อนคอเดียวกัน ที่ต้องการภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะส าหรับ 

ท่านที่ให้ความส าคัญกับการเก็บภาพความทรงจ าของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ท่านที ่

ไม่ต้องการลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน ท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพความ 

ประทับใจและความทรงจ าในคุณภาพระดับมืออาชพี ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน ์ ท่านที่ต้องการได้ภาพพิเศษกับ 

ฉากพิเศษไม่เหมือนใคร ส าหรับผู้ที่มั่นใจและต้องการได้ภาพถ่ายตามสไตล์พี่เสือเท่านั้น และยังเหมาะกับช่างภาพทั้งมือสมัครเล่น 

และมืออาชีพที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นส าคญั ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพที่เหมาะสมและสวยที่สุด  

 

การเดินทางของเรา น าโดยพี่เสือเป็นตากล้องมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน พิมประสานงานด้านที่พัก 

และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการมากที่สุด และสตาฟอีก 1 ท่าน 

เป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่จะพาเราไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ อาจท าให้ไม่สามารถดูแลทุกท่าน ได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ 

ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พักในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกระเป๋าคอยบริการ 

(และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจากทุกท่านเพิ่มในการจ้างพนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) เพราะบริการนี้ 

ถ้าต้องการใช้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้นโดยที่บางท่านอาจต้องการ 

หรือไม่ต้องการ) ทริปถ่ายภาพ ของเราจึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ 

 

ลกัษณะการเดนิทางแบบ Road Trip 

ทริปนี้เราใชร้ถ Van 9 ที่นั่ง สองคันในการเดินทางทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกเดินทางอย่างสะดวกสบาย โดยรถ Van นี้มีพื้น 

ที่ส าหรับสัมภาระจ ากัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านน ากระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 26 นิ้วคนละ 1 ใบเท่านัน้ 

เราเดินทางเป็นกรุ๊ปขนาดเล็กเสมือน Private Trip สามารถจอดรถถ่ายรูปได้ตามจุดต่างๆ ทีส่ามารถจอดได้  

ในเรื่องของอาหารบางม้ือไม่ได้รวมไปกับค่าทริป ลูกค้าสามารถเลือกทานสิ่งที่ต้องการได้อย่างอิสระ โดยที่เราจะแวะในจุดที่ 

เหมาะสม เช่น ร้านอาหารหรือซุปเปอร์มาเก็ต หรือบางสถานทีท่ี่มีร้านอาหารพิเศษน่าสนใจเราสามารถขับไปตามที่ตกลงกันได้ 

แตใ่นบางพื้นที่อาจไม่มีตัวเลือกมากนักจึงขอเรียนมาล่วงหน้า บรรยากาศการเดินทางแบบ Road Trip จึงเหมือนกลุ่มเพื่อน 

ไปเที่ยวด้วยกัน บางสิ่งค่อนข้างยืดหยุ่นได้ แต่บางสิ่งก็อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนทริปปกติทั่วไป  

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้มลูส ำคญัส ำหรบัการรว่มทรปิไอซแ์ลนด ์

- กำรท ำวีซ่ำเชงเก้นเพื่อไปประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องย่ืนเรื่องกับ VFS ประเทศเดนมำร์ก ทีมงานจะนดัหมายและเก็บ 

เอกสารท าวีซ่าประมาณ 2 เดือนก่อนเดินทาง  

- ประเทศไอซ์แลนด์มีสภำพอำกำศแปรปรวนตลอดเวลำ ใน 10 นาท ีอาจมีทั้งแดด ฝน ลม พำยุ ดังน้ัน แผนกำร 

เดินทำงอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของสมำชิก 

เป็นส ำคัญ กำรปรับเปลี่ยนกำรเดินทำงจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้น ำทริป 

- แสงเหนือเป็นปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติ การมองเห็นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ค่า KP Index สภาพอากาศที่ดี 

ไม่มีเมฆฝน และท้องฟ้าเปิด ไม่สามารถคาดเดาและสัญญาว่าจะได้พบ ขอใหส้มาชิกเตรียมความพรอ้มกับการ 

ถ่ายภาพคู่กับแสงเหนือให้มากที่สดุ ตามข้อมูลการพยากรณ์ที่ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบเป็นรายวัน 

- ควรแลกเงินสกุล EUR เพื่อแลกเป็นเงิน ISK ที่สนำมบินเรคยำวิก (ไอซ์แลนด์) 

- ร้ำนค้ำต่ำงๆ สามารถรับช าระเงินเป็นสกุล EUR แต่จะคิดอัตรำแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้นเป็นเงินสกุล ISK 

และทอนเป็นเงิน ISK 

- เตรียมชุดว่ายน้ าไปเสมอ เพื่อแช่ในบ่อน้ าร้อนหรือถ่ายภาพทีส่ระว่ายน้ าของที่พักบางแห่ง 

 

ก าหนดการเดนิทาง  
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ต าแหน่งที่พักแต่ละคืน 



 

 

7 กนัยายน 2562 | Day 1 | Bangkok  

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(ประตูทางเข้า 4  เคาน์เตอร์ G) 

23.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน Finnair AY144 

 

8 กนัยายน 2562 | Day 2 | Helsinki – Reykjavik – Hallgrímskirkja - Sun Voyager - Thingvellir National Park (D) 

05.55 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนเฮลซิงกิ (Helsinki Airport) เมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)  

07.45  ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน Finnair AY991 

08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเคฟลาวิก (Keflavik Airport) เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์  

(Iceland) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 7 ชม.) 

เมื่อถึงท่าอากาศยานเคฟลาวิก ทีมงานใช้เวลารับรถและตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อย โดยกระบวนการรับรถในไอซ์แลนด์อาจ 

ใช้เวลามากกว่าการรับรถปกติ ระหว่างนี้สมาชิกสามาถแลกเงินเป็นสกุล ISK ที่สนามบินและรับประทานอาหารเช้า  

หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ จุดหมายที่ส าคัญจุดแรกของทริปคือ 

Kringlan ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กลางใจเมือง เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อของใช้ ของกินที่จ าเป็นส าหรบัใช้ในทริป   

จากนั้น เริ่มเดินทางเพื่อเก็บภาพวันแรกในไอซ์แลนด์ เยี่ยมชม Landmark ต่างๆ ของเมือง เช่น โบสถ์ Hallgrímskirkja และ 

Sun Voyager ปิดท้ำยวันที่อุทยำนเห่งชำติ Thingvellir (Thingvellir National Park) มรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก 

จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก บรรยากาศสุดพิเศษ พร้อมรับประทานอาหารค่ าที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ 

ที่พัก  คืนที่ 1  ION Adventure Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

9 กนัยายน 2562 | Day 3 | Lava Spa Outdoor Pool - Gullfoss - Geysir - Bruafoss (B) 

เช้าตรู่หลังพระอาทิตย์ขึ้น ถ่ายภาพที่สระว่ายน้ า “Lava Spa Outdoor Pool” ทีเ่ปน็ signature ของโรงแรม 

หลังจากนั้นอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้า ออกเดินทางไปยังเส้นทาง Golden Circle เริ่มต้นจำก น้ ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss ) น้ ำตก 

ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในยุโรป ต่อดว้ยน้ ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir) เป็นบ่อน้ าพุขนำดใหญ่ ทุกๆ 4 - 10 นำทจีะพ่นน้ ำรอ้นออก 

มำสูงมำกถึง 22 เมตร ตลอดทั้งวัน  ปิดท้ำยวันด้วยน้ ำตก Bruafoss น้ ำตกที่มีสำยน้ ำเป็นสีฟ้ำสดใสที่ขึ้นชื่อว่ำเจอตัวยำก 

หลังจำกจอดรถ เรำใช้เวลำเดินเทำ้เข้ำไประยะหนึ่งจึงถึงน้ ำตก จำกนั้นเข้ำที่พัก 

ที่พัก  คืนที่ 2  Brú Guesthouse หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

10 กนัยายน 2562 | Day 4 | Seljalandsfoss - Reynisfjara - Vík 

วันนี้เป็นวันที่ขอให้ทุกท่านเตรียมชุดกันฝนส่วนตัวไปให้ครบมือ เนื่องจากสถานที่แรกที่เราจะไปถ่ายภาพกัน คือ น้ ำตก 

ซลย่ำแลนด์สฟอส์ส (Seljalandsfoss) น้ ำตกที่สวยงำมและถูกบันทึกภำพมำกที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์  และเป็นน้ าตก 

ขนาดใหญ่ที่มีสายน้ าที่สวยงามและมีทางเดินที่สามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้  ต่อด้วย Reynisfjara Black Sand Beach    

หำดทรำยสีด ำที่สวยที่สุดในโลก ติดกับหำดทรำยด ำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่ 

เป็นจ ำนวนมำกเรียกว่ำ Reynisdrangur และมีโพรงถ้ ำหินบะซอลต์ที่สวยงำม Dyrholaey สูง 120 เมตร  หลังจากเชค็อินเก็บ 

สัมภาระเข้าทีพ่ักเรียบร้อยแล้ว ช่วงเย็นใช้เวลำอยู่ในเมืองเล็กๆ น่ำรัก อย่ำง Vík ที่มีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย รวมถึงคาเฟ่น่ารัก 

ที่พิมจะน าทุกท่านไป 

ที่พัก  คืนที่ 3  Vík Apartments หรือเทียบเท่า 

 

11 กนัยายน 2562 | Day 5 | Mossy Lava Fields – Fjallsárlón - Jökulsárlón Glacier Lagoon - Hofn 

เริ่มต้นวันด้วยการถ่ายภาพที่ Mossy Lava Fields ทุ่งหินลำวำที่ปกคลุมด้วยมอสสีเขียวกว้ำงนับร้อยตำรำงกิโลเมตร 

ต่อด้วยลำกูนธำรน้ ำแข็ง Fjallsárlón มองเห็นธำรน้ ำแข็งขนำดใหญ่อย่ำงใกล้ชิด และ Jökulsárlón Glacier Lagoon ที่ที่เรา 

สามารถถ่ายภาพกับก้อนน้ าแข็งยักษ์ที่ลอยเด่นอยู่กลางลากูนขนาดใหญ่ จบจากการเก็บภาพกับความอลังการแบบเย็นยะเยือก 

ในวันนีแ้ล้ว เดินทางเข้าที่พักในเมือง Hofn เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ 

ที่พัก  คืนที่ 4  Glacier World - Hoffell Guesthouse หรือเทยีบเท่า 

 

12 กนัยายน 2562 | Day 6 | Vestrahorn - Seyðisfjarðarkirkja (B) 

ช่วงเช้าขับรถเข้าสู่บริเวณ Vestrahorn ไฮไลทส์ ำคัญของไอซ์แลนด์ที่เป็นจุดหมำยหลักอีกแห่งหนึ่งของช่ำงภำพทั่วโลก (กรุณำ 

เตรียมเครื่องกันลมและทรงผมให้เหมำะสม เนื่องจำกที่นี่มีลมที่แรงตลอดกำรถ่ำยภำพ และไม่สำมำรถหำที่ก ำบังได้) หลังจำกนั้น  

และอีกหนึ่งวันสนุกๆ กับไฮไลท์ของทริป Color of Iceland ในเมืองเล็กๆ ทำงตะวันออกของเกำะ เราจะไปถ่ายภาพกบัเส้นทาง 

สีรุ้งหน้าโบสถ์สีฟ้าประจ าเมือง Seyðisfjarðarkirkja เดินเล่นในเมืองอย่างเต็มที่ และเข้าที่พัก 

พัก  คืนที่ 5  Vinland Guesthouse หรือเทียบเท่า 

 

13 กนัยายน 2562 | Day 7 | Borgarfjörður Eystri - Dettifoss 

เช้านี้เดินทางไป Borgarfjörður Eystri แหลมทางด้านตะวันออกสุดของประเทศ ซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมนกพัฟฟ่ินนับร้อย 

นับพันตัวที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของไอซ์แลนด์ และเดินทางต่อไปยัง Dettifoss น้ าตกที่ทรงพลังที่สุดในยุโรป โดยน้ าตกนี้ต้องเดินเท้า 

จากที่จอดรถไปยังจุดถ่ายรปูประมาณ 1 กิโลเมตร เราใชเ้วลาถ่ายภาพที่จุดนี้ซักพัก หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก 

พัก  คืนที่ 6  Icelandair Hotel Myvatn หรือเทียบเท่า 

 



 

 

14 กนัยายน 2562 | Day 8 | Goðafoss - Café Laut – Lystigarðinum – Akureyri (B) 

ช่วงเช้ามุ่งหน้าสู่น้ าตก Goðafoss น้ าตกแห่งพระเจ้าที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ในไอซ์แลนด์ หลังจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่เมือง 

Akureyri เมืองท่าที่ส าคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ นอกจากเมืองนี้จะมีความส าคัญทางการค้าแล้ว 

ยังเป็นเมืองแห่งศิลปะและมีคาเฟ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามรอเราอยู่ ชว่งบ่ายเราจึงใช้ชีวิตสบายๆ ในเมือง Akureyri ถ่ายภาพกับ 

Street Art และ Café Hopping ที่ Café Laut – Lystigarðinum และคาเฟ่อื่นๆ ตามเวลาที่เหมาะสม 

พัก  คืนที่ 7  Saeluhus Apartments & Houses หรือเทียบเทา่ 

 

15 กนัยายน 2562 | Day 9 | Akureyri - Hvitserkur 

ตื่นมาถ่ายภาพในตัวเมือง Akureyri อีกครั้ง จากนั้นเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง Hvitserkur หินรูปร่างประหลาดคล้าย 

มังกรก าลังด่ืมน้ า โดยสามารถจอดรถเก็บภาพระหว่างทางได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสม หลังจากถ่ายรูปเสร็จในช่วงเย็น 

เข้าสู่ที่พัก 

พัก  คืนที่ 8  Hótel Hvítserkur หรือเทียบเท่า 

 

16 กนัยายน 2562 | Day 10 | Búðakirkja - Coast of Arnarstapi – Londrangar (B) 

วันนี้เดินทางมุ่งหน้าสู่ Snæ fellsnes Peninsula เพื่อถ่ายภาพกับโบสถ์สีด ำเก่ำแก่ชื่อว่ำ บูดำเคิรก์ย่ำ (Búðakirkja) โบถ์เก่ำ 

ที่ตั้งอย่ำงโดดเดี่ยวถูกล้อมรอบไปด้วยก ำแพงที่ปกคลุมไปด้วยหญ้ำ ซึ่งมีหินลำวำที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณรอบๆ กระจัดกระจำย 

อยู่ตำมบริเวณ และ Coast of Arnarstapi ในหมู่บ้ำนชำวประมงอำร์นำรส์ตำปิ (Arnarstapi) มีทัศนียภำพแปลกตำ 

ของธำรลำวำที่ถูกบีบอัดเป็นหินบะซอลต์และถูกกัดกร่อนด้วยน้ ำทะเล เกิดเป็นหินโค้งมีชื่อเรียกว่ำ แกทเคล็ตเตอร ์(Gatklettur-

Arch Rock) ซึ่งแตกออกเป็นสำมส่วนเรียกว่ำ คันดักย่ำ (Hundagja) มิดย่ำ (Midgia) และมูซำกย่ำ (Mussagia) 

และปิดท้ำยวัน ที่หน้ำผำลอนดรันกำร์ (Londrangar) หินภูเขำไฟที่ตั้งสูงขึ้นมำจำกริมฝัง่ทะเลทำงตอนใต้สุดของแหลม 

สแนฟเฟิ่ลเนส โขดหินทะเลเหล่ำนี้มีควำมสูง 75 เมตรและ 61 เมตรตำมล ำดับ ถัดมำทำงทิศตะวันออกของของโขดหินทะเล 

เล็กน้อยเราจะได้พบกับกระท่อมชำวประมงเก่ำแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ 

พัก  คืนที่ 9  Kirkjufell Hotel หรือเทียบเท่า 

 

17 กนัยายน 2562 | Day 11 | Kirkjufell – Reykjavik - Blue Lagoon (B) 

ช่วงเช้าถ่ายภาพกับภูเขำเคียร์กคเูฟค(Kirkjufell) และน้ ำตกเคยีร์กคูเฟคฟอสส์ （Kirkjufellsfoss）ภูเขำรูปทรงกรวย 

อันโด่งดัง หลังจำกนั้นเดินทำงเข้ำสู่เมืองเรคยำวิค (Reykjavik) เพื่อเก็บภาพความ Art ในตวัเมือง และช้อปปิ้งปิดท้าย 

ช่วงเย็นพักผ่อนแช่น้ าร้อนที่ Blue Lagoon รับประทานอาหารเย็น และเข้าสู่ที่พัก 

พัก  คืนที่ 10  BB Hotel Keflavík Airport หรือเทียบเท่า 



 

 

 

18 กนัยายน 2562 | Day 12 | Keflavik – Helsinki 

06.30 น. เช็คอินที่ท่าอากาศยาน Keflavik 

09.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน Finnair AY922 

15.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ (Helsinki Airport) ประเทศฟินแลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) 

17.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Finnair AY141 

 

19 กนัยายน 2562 | Day 13 | Helsinki – Bangkok 

07.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อาหาร 

ในทริปนี้เราไม่ได้รวมม้ืออาหารสว่นใหญ่ไปในค่าทรปิ (ยกเว้นบางโรงแรมที่มีเงื่อนไขให้ทานม้ือเย็นของโรงแรม และยกเว้น 

ม้ือเช้าบางม้ือที่ทางโรงแรมจัดให้รวมอยู่ในค่าที่พักแล้ว) ดังน้ัน การรับประทานอาหารของเราจะมีลักษณะดังน้ี 

- ม้ือเช้า: หากโรงแรมไม่ได้จัดการให้ เราจะท าอาหารรบัประทานเองในกรณีที่ทีพ่ักมีครัว หรือแวะทานอาหารเช้าง่ายๆ 

ระหว่างทาง 

- ม้ือกลางวัน: ระหว่างวันเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเดินทางระยะไกลและแวะถ่ายภาพ ดังน้ันเม่ือถึงเวลาอาหารกลางวัน 

เราจะแวะรับประทานกันง่ายๆ ตามร้านอาหารที่คุ้นเคยหรือตาม Supermarket หรอืบางท่านที่สะดวกสามารถท า 

อาหารของตนเองมาจากที่พักได้ 

- ม้ือเย็น: รับประทานอาหารที่ร้านอาหารตามความเหมาะสมของแต่ละเมือง หรือหากใครสะดวกสามารถปรุงรับประทาน 

เองที่ที่พักได้ 

 

ยานพาหนะ 

รถ Van 9 ที่นั่ง สองคันในการเดินทางทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกเดินทางอย่างสะดวกสบาย โดยรถ Van นี้มีพื้นที่ส าหรับสัมภาระ 

จ ากัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านน ากระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 26 นิ้วคนละ 1 ใบเท่านั้น และ Carry-on bag น้ าหนัก 

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ 

 

โรงแรมทีพ่กั 

8 ก.ย.  ION Adventure Hotel หรือเทียบเท่า | ห้องพักคู่ ห้องน้ าในตัว | มีอาหารเช้า 

9 ก.ย.  Brú Guesthouse หรือเทียบเท่า | Superior Bungalow ส าหรับ 4 ท่าน ห้องน้ าในตัว | มีครัว | ไม่มีอาหารเช้า 

10 ก.ย. Vík Apartments หรือเทียบเท่า | Apartment with Terrace ส าหรับ 4 ท่าน ห้องน้ าในตัว | มีครัว | ไม่มีอาหารเช้า 

11 ก.ย. Glacier World - Hoffell Guesthouse หรือเทียบเท่ำ | ห้องพักคู่ ห้องน้ าในตัว | มีอาหารเช้า 

12 ก.ย. Vinland Guesthouse หรือเทียบเท่ำ | ห้องพักคู่ ห้องน้ าในตัว | ไม่มีอาหารเช้า 

13 ก.ย. Icelandair Hotel Myvatn หรือเทียบเท่า | ห้องพักคู่ ห้องน้ าในตัว | มีอาหารเช้า 

14 ก.ย. Saeluhus Apartments & Houses หรือเทียบเท่า |  

          บ้ำนพักพร้อม Hot Tub 3 ห้องนอนส าหรับ 5 ท่าน 2 หลัง + ห้องพักคู่พร้อม Hot Tub | มีครัว | ไม่มีอาหารเช้า 

15 ก.ย. Hótel Hvítserkur | ห้องพักคู่และห้องพัก 3 ท่าน ห้องน้ าในตัว | มีอาหารเช้า 

16 ก.ย. Kirkjufell Hotel | ห้องพักคู่ ห้องน้ าในตัว | มีอาหารเช้า 

17 ก.ย. BB Hotel Keflavík Airport | ห้องพักคู่ ห้องน้ าในตัว | มีอาหารเช้า 



 

 

 

***ทีมงำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดที่พักให้สมำชิกตำมล ำดับกำรจองทริปและควำมเหมำะสม 

***ที่พักในไอซ์แลนด์หลายแห่งไม่มีลิฟท์และพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ หากสมาชิกบางท่านไม่สะดวกยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าที่พัก แนะน าให้น า 

กระเป๋าพกพาแบบพับได้ส าหรับแบ่งสัมภาระเข้าที่พักได้ 

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

ค่าใช้จ่าย : 125,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหารบางม้ือ) 

พิเศษ  ช าระค่าใชจ้่ายเพียง : 124,000 บาท ส าหรับลูกค้าเก่า 

เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุป๊ขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว 

ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้ 

พักเดี่ยวช าระค่าใชจ้่ายเพิ่ม : 40,000 บาท 

- วันที่จอง : ช าระมัดจ างวดแรก 30,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศพัท์ และส่งหน้า passport 

- ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 : ช าระงวดที่สอง 30,000 บาท 

- ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 : ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด 

- หากลูกค้าช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจ าในส่วนแรกใหก้ับลูกค้า 

พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน 

***เมื่อท่ำนช ำระค่ำมัดจ ำแล้ว หมำยถึง ท่ำนยอมรับในเงื่อนไขและรำยละเอียดที่ทำงบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด และถือเป็นกำรยืนยัน จองทริปอย่ำงเป็นทำงกำร 

 

การยกเลกิทรปิโดยลกูคา้หรอืวซีา่ไมผ่า่น 

- ยกเลิกระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562  หัก 20,000 บาท 

- ยกเลิกระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถนุายน 2562  หัก 25,000 บาท 

- ยกเลิกระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2562  หัก 50,000 บาท 

- ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ช าระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund 

จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ   

 

การยกเลกิทรปิโดยบรษิทั 

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง 

เกิดจากภัยธรรมชาติท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตอุื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตสุุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการ 

เดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการ 



 

 

ด าเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refund จากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาส 

ของตั๋วเครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น) 

 

 

คา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 10 คืน 

- ค่าอาหารบางม้ือตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง ค่าน้ ามัน ค่าจอดรถ และค่าทางด่วน 

- ค่าเข้า Vestrahorn 

- ค่ำเข้ำ Blue Lagoon แบบ Comfort (แพ ็คเกจรวมค่ำใช้บริกำร Blue Lagoon  กำรใช้ผ้ำขนหนูผืนใหญ่ Silica 

Mud Mask  และเครือ่งด่ืมบริกำร 1 drink) 

- ค่าวีซ่าเชงเก้น (ผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว ลด 3,050 บาท) 

- ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมทอ่งเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ 

เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว *** 

  

คา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ 

- ค่าอาหารบางม้ือ ที่ไม่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เปน็ต้น 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าน้ าหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบนิก าหนด 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ EUR 2/ทา่น/วัน รวมทั้งสิ้น EUR 22/ท่าน  

 

การช าระเงนิคา่ทรปิ  

หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย เช่น การล่าช้าของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และจะรักษาผล 

ประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ 

- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่าง ประเทศ 

ท่านไม่สามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละ สิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ 

ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการ ยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ 

ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

- มัคคุเทศก์ของบริษัท ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

- บริษัทและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตาม ความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบรษัิทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย 

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 

- บริษัทรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทาง ของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น 

การไปค้าแรงงาน การค้า ประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การ โจรกรรม 

การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิด กฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง 

หรือมีส่วน ต้องรับผิดชอบใดๆ กับการกระท าดังกล่าวทั้งสิ้น 

- หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ 

คืนเงินทั้งหมด 

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ 

หรือคนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศ ไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจ คนเข้าเมือง 

- ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณสว่นตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ 

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้ 

เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 



 

 

- ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่า ตา่งๆ อย่างระมัดระวัง 

บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการ สูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ 

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของทรัพย์สิน และสมัภาระระหว่าง การเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน 

สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับ ผู้เดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความ คาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง 

ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ 

ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

 


