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ไอซ์แลนด์ … ถือว่าเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีน่าไปเยือน  ด้วยภูมิประเทศเฉพาะตัวของประเทศท่ีมีธรรมชาติอันงดงามเต็มไปด้วย   

ธารน ้าแข็ง ภูเขาน ้าแข็ง น ้าพุร้อน และภูเขาไฟ นอกจากนี ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศที่บริสุทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชัยทัวร์ขอน้าท่าน

ไปสัมผัสฤดูหนาวที่ไอซ์แลนด์ พร้อมเปิดประสบการณ์ชมแสงเหนือในยามค่้าคืน 

 

***แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ นตามธรรมชาติในกลุ่มประเทศอาร์กติก  ซึ่งรวมประเทศไอซ์แลนด์ด้วย มักจะพบเห็นได้

ท่ัวไปเน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจากชั นบรรยากาศเหนือพื นโลกไปราว 100-300 กิโลเมตร โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงฟ้าเปิด     

ช่วงเดือนพฤศจิกายน–ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพอากาศตามธรรมชาติ 

 

เดินทาง : ศุกรท์ี่ 8 – ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (8 วัน) 

 

                           

 

ชัยทัวร ์ 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 



ไอซ์แลนซ์...แสงเหนือ AURORA        2 

 

 

01. ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562                               กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – เรยาวิค 
 
 

06.30 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์  (Row G)   
               เจ้าหน้าท่ีชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก               

09.05 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน AY 142  (10.55 ชม. / Breakfast, Lunch)  
15.00 น. ถงึสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์  พกัเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเคร่ือง 

16.10 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี AY 993 (3.50 ชม. / Dinner) 
18.00 น. ถงึสนามบินกรุงเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านสมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืน 
ของ กรุงเรยาวิค (Reykjavik) เมืองหลวงท่ีตัง้อยู่ใกล้กบัขัว้โลกเหนือมากท่ีสดุ โดยตัง้อยู่ไมไ่กลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล  
ซึง่ Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิคเป็นผู้อพยพคนแรกท่ีมาตัง้รกรากในปี ค.ศ.870  และเรยาวิคกลายเป็นศนูย์กลางทาง 
การค้าและธุรกิจการประมง  ตอ่มาได้ตัง้ให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786    

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั  GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือเทียบเท่า 
 

   

02. เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562                 เรยาวิค – โอลาร์ฟสวิค – เคิร์คจูเฟล  
 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอลาร์ฟสวิค (Olafsvik) (195 กม. / 2.30 ชม.) เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆบนคาบสมทุร 
สแนเฟลล์สเนส ฝ่ังตะวนัตกของเกาะ ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีมีการค้าขายทางเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ และยงัเป็นเมืองแรก
ท่ีได้รับใบอนุญาตการค้าจากกษัตริย์เดนมาร์ค ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 17  น าท่านชมความงามของ อุทยานแห่งชาติ 
สแนเฟลล์สโจกุล (Snaefellsjoekull National Park) ซึง่ภูมิประเทศบริเวณนีเ้กิดจากลาวาท่ีทบัถมกนัมาอย่างยาวนาน
จนเกิดเป็นยอดเขาสแนเฟลล์สโจกลุ ท่ี Jules Verne หยิบยกไปเป็นปากทางสู่โลกใต้พิภพในวรรณกรรมช่ือก้องโลกอย่าง 
Journey to the Center of the Earth ในปีค.ศ.1864 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านสู่เมืองท่า Grundarfjordur (26 กม. / 30 นาที) ท่ีมีภูเขาเคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ทอดตวัเป็นฉากหลงัของเมือง 
รูปร่างเหมือนหมวกพ่อมดน้อยแฮร์ร่ี พอตเตอร์  ด้วยความสงูท่ีไม่มากนกัแต่กลบัโดดเด่นสะดดุตา กลายเป็นสญัลกัษณ์
อย่างไมต้่องสงสยั โดยเฉพาะมมุมหาชนท่ีจะมองเห็น น า้ตก Kirkjufellsfoss (ปริมาณน า้ตกขึน้อยู่กบัฤดกูาล) 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม  

ท่ีพกั FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR  หรือเทียบเท่า  
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03. อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562                     กรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์ – เรย์คอล์ท 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม  

น าท่านเดินทางสูเ่มืองเรย์คอลท์ (Reykholt) (149 กม. / 2 ชม.)   ชม น า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver 

Hot Spring) ท่ีมีอณุหภมูิน า้สงูถงึ 97 องศาเซลเซียส   เป็นน า้พรุ้อนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไอซ์แลนด์และไหลเร็วท่ีสดุในยโุรป 
จากนัน้ชม น า้ตกเฮนิฟอซซา (Hraunfossar Waterfalls) ความพิเศษของน า้ตกแห่งนีค้ือเป็นน า้ตกท่ีไมไ่ด้ไหลลงมาจาก
หน้าผาตรงๆ เหมือนน า้ตกแห่งอื่นๆ แตเ่ป็นน า้ตกท่ีประกอบด้วยสายน า้เลก็ๆ ซึง่เกิดจากแหลง่น า้ผิวดิน รวมกบัน า้ท่ี
ละลายจากธารน า้แข็ง ไหลผ่านชัน้หินตา่งๆ ของทุ่งหินลาวาท่ีช่ือ Hallmundarhraun ลงไปสูแ่มน่ า้ควิทอา (Hvítá) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) (85 กม. / 1.30 ชม.) อทุยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ไอซ์แลนด์  และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ชม น า้ตกกูลฟอสส์ (Gullfoss)  ซึง่แปลวา่ “น า้ตกทองค า” เมื่อเวลา
ละอองน า้กระทบแสงแดดจะสะท้อนสีทองเหมือนกับทองค า  เป็นน า้ตกขนาดใหญ่จนได้รับฉายาว่า “ไนแองการาแห่ง
ไอซ์แลนด์”  เป็นในสถานท่ีห้ามพลาดถ้าคณุมาเท่ียวไอซ์แลนด์   จากนัน้ชม น า้พุร้อน (Geysir) ท่ีจะพุ่งขึน้มาจากพืน้ดิน
สงูประมาณ 30-40 เมตร ทกุๆ 4-8 นาที  มีความร้อนถงึ 400 องศา 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม  

ท่ีพกั ION LUXURY ADVENTURE HOTEL  หรือเทียบเท่า  
เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา สะดวกตอ่การชมแสงเหนือจากท่ีพกั 
 

 
 
 
 
 

 
 

04. จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562                                       โจกุลซาลอน – วิค 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู ่โจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lagoon) (357 กม. / 5 ชม.) ทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ไอซ์แลนด์ ปรากฏขึน้ครัง้แรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และขยายตวัเพ่ิมพืน้ท่ีขึน้เร่ือยๆ จนในปี 1975 มีพืน้ท่ีถงึ 7.9 ตาราง
กิโลเมตร เม่ือธารน า้แข็งละลายมากขึน้ในทกุๆปี จนปัจจบุนักินพืน้ท่ีกว้างถงึ 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลกึของน า้ถึง 
200 เมตร โจกลุซาลอน ได้ช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีลกึเป็นอนัดบั 2 ของไอซ์แลนด์  และเน่ืองจากความงามของทะเลสาบแห่ง
นีท่ี้ดเูหนือธรรมชาติ ท าให้ฮอลลีวูดเลือกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ดงัหลายเร่ือง อาทิ James Bond Die Another 
Day, Tomb Raider รวมถงึ Batman Begins  
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park)  มีขนาดใหญ่ถึง 8,300 ตร.กม. ปกคลมุด้วย
ธารน า้แข็งขนาดใหญ่เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั  และมีความหนามากท่ีสดุถงึ 1,000 เมตร  
น าท่านชม ถ า้น า้แขง็คริสตัล (Crystal cave) ซึง่เป็นถ า้ท่ีเกิดในทะเลสาบแช่แข็งท่ีเกิดจากธารน า้แข็งสวีนาเฟลล์สโจกุล 
(Svinafellsjokull Glacier) โดยมีปากถ า้ท่ีเป็นปลอ่งน า้แข็งสงูประมาณ 22 ฟตุ เข้าชมได้เฉพาะในช่วงฤดหูนาว ความโดด
เดน่ของถ า้แห่งนีค้ือผนงัถ า้ท่ีเกิดจากก้อนน า้แข็งสีฟ้าออ่นเสมือนคริสตลั ให้ความรู้สกึเหมือนท่องเท่ียวในแดนพิศวง    
(ด้วยกฎระเบียบด้านความปลอดภยั เดก็อายตุ ่ากวา่ 10 ปี ไมส่ามารถเข้าชมถ า้น า้แข็งนี)้ 
เดินทางสูต่อนใต้มุง่หน้าสูเ่มืองวิค (Vik) (140 กม. / 2 ชม.) 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั  ICELANDAIR HOTEL  หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

05. อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562     วิค - มีลดาลโยกุท 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม  

น าทา่นสู ่ธารน า้แข็งมลีดาลโยกุท (Myrdalsjokull) ตื่นตากบัธารน า้แข็งกว้างใหญ่สดุสายตาที่ทา่นสามารถสมัผสัได้อยา่ง
ใกล้ชิด ซึง่แตกตา่งอยา่งสิน้เชิงกบัธารน า้แขง็ในอลาสก้า ท่ีเพยีงแคม่องเห็นในระยะหา่งๆ  สดุยอดการเดินทางประสบการณ์ขบั  
Snowmobile  ด้วยตวัของทา่นเอง (คนัละ 2 ทา่น พร้อมอปุกรณ์กนัหนาวครบชดุ)  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางกลบัเมืองวิค น าท่านชมหาดทรายสีด า หรือ Black Sand Beach  ท่ีเตม็ไปด้วยหินบะซอลต์สีด า ซึง่เป็นหินภูเขาไฟ
หรือลาวาท่ีเย็นตวัลงอย่างรวดเร็ว  โดดเด่นจนได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 10 หาดท่ีสวยท่ีสุดในโลก และชม The Cliff  

Dyrholaey หน้าผาหินบะซอลต์ สงูกวา่ 120 เมตร  ท่ีเกิดจากลมและน า้ทะเลเกิดเป็นช่องทะลแุหลมออกไป สนันิษฐานว่า
เกิดจากการระเบิดภเูขาน า้แข็งใต้ทะเลในยคุน า้แข็ง 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 
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06. พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562                 วิค – บลูลากูน 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม  

น าท่านชมน า้ตกเซลยาแลนด์สฟอส (Seljalandsfoss) และน า้ตกสกาฟอส (Skogafoss) น า้ตกท่ีสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ 
สงู 61 เมตร จากนัน้น าท่านสู ่เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (98 กม. / 1.30 ชม.) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่มากท่ีสดุแห่ง
หนึง่ในไอซ์แลนด์ตอนใต้ และยงัเป็นแหลง่การค้าและอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่เพียงไมก่ี่แห่งในประเทศนี ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านชม อุโมงค์ลาวาราวฟาร์โฮลเชเลอร์ (Raufarholshellir Lava Tunnel) ท่ีมีความยาวถงึ 1,360 เมตร  โดยเกิด
จากลาวาท่ีไหลปะทจุากภเูขาไฟก่อให้เกิดช่องทางอโุมงค์ทรงกลวงขึน้ ภายในอโุมงค์ยงัประดบัตกแตง่ไปด้วยสีสนัของ
คาร์บอเนตหลากหลายสี เชน่ สีแดง, สีฟ้า ซึง่ทัง้หมดเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ และยงัมีการก่อตวัของรูปทรงหินตา่งๆ
ทัง้หินงอกหินย้อย ท่ีเกิดขึน้จากลาวาหลอ่หลอมและแข็งตวักลายเป็นรูปทรงสดุแปลกตา  แวะถ่ายรูปกบั Mossy Lava 

Rocks ทุ่งหินลาวาท่ีปกคลมุไปด้วยมอสส์หนานุ่ม ดจุผืนพรมอนักว้างใหญ่ น าท่านสู ่บลูลากูน (Blue Lagoon)  

แหลง่น า้แร่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เป็นบ่อน า้ร้อนท่ีมีแร่ธาตตุา่งๆ มากมาย  อิสระให้ท่านแช่ตวัในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ  

เม่ือยล้าจากการเดินทาง (มีชดุวา่ยน า้ให้เช่าส าหรับท่านท่ีไมไ่ด้เตรียมไปเอง)  

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั SILICA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

07. พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562                   เรยาวิค – เฮลซิงกิ 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม  
น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
10.20 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน AY 992 (3.30 ชม. / Lunch) 
15.50 น. ถงึสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ พกัเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเคร่ือง 
18.20 น. ออกเดินทางตอ่โดยเท่ียวบิน  AY 145 (9.55 ชม. / Dinner, Breakfast) 
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08. ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562                                               กรุงเทพฯ   
 

09.15 น.   ถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ   
หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคา่บรกิาร  ตัว๋เคร่ืองบิน  (AY)  คา่ทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ  ชัน้ทศันาจร 40,000.-  135,900.-  175,900 .- บาท  
ทา่นละ ชัน้ธุรกิจ   122,000.-  135,900.-  257,900 .- บาท  

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ - 25,900.- บาท - 
 

หมายเหต ุ   -    ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
-  อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่15 ทา่น 

 

อตัรานีร้วม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ทศันาจร (Economy) โดยสายการบินฟินแอร์  
2. ท่ีพกัในโรงแรมตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)  
3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
4. คา่พาหนะน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ   
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม)  
6. ประกนัอบุตัิเหต ุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถ  
8. มคัคเุทศก์จาก ชยัทวัร์ ดแูลท่านตลอดการเดินทาง  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่หนงัสือเดินทาง  
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ อาทิ ค่าอาหาร  คา่เคร่ืองดื่มพิเศษ  ค่าโทรศพัท์  คา่ซกัรีด  ฯลฯ 
  

การส ารองการเดนิทาง 

     ช าระมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
       ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
 

การช าระผา่นธนาคาร 

บญัชีออมทรัพย์   บจ.ชยัทวัร์ 1984  
 -   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์    เลขที่ 171-4-29914-4 

 -   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนจนัทน์ เลขที่ 031-401413-1 

 -   ธนาคารกรุงไทย    สาขาถนนจนัทน์  เลขที่ 036-0-18827-3 

 

 

เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนงัสอืเดินทาง  มีอายใุช้งานเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  และมีหน้ากระดาษเหลอือยา่งน้อย  2 หน้า 
ส าหรับหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่กรุณาแนบเลม่เกา่มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

2. รูปสถี่ายปัจจบุนัท่ีถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน  พืน้ฉากหลงัต้องเป็นสีขาวเท่านัน้  ขนาด 3.5x4 ซม.  จ านวน 2 รูป 
3. หลกัฐานการเงิน ส าเนาสมดุบญัชีประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลงั  6 เดือน  ปรับยอดปัจจบุนัก่อนวนัยื่นไมเ่กิน 7 วนั  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี , ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ – สกลุ (ถ้าม)ี พร้อมฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
5. หลกัฐานการงาน (อยา่งหนึง่อยา่งใด) 

-  กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาหนงัสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท (พร้อมฉบบัแปลภาษาองักฤษ ประทบัตราจากส านกังานแปล)    
   หรือ จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
-  กรณีลกูจ้าง  จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั)       
-  กรณีนกัเรียน-นกัศกึษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
-  กรณีเด็ก (อายตุ ่ากวา่ 20 ปี) เดินทางไปกบับิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไมไ่ด้เดินทางท าหนงัสอืยินยอม 
   ให้เดินทางจากทางอ าเภอ พร้อมส าเนาสตูิบตัร (ภาษาองักฤษอยา่งละ 1 ฉบบั) 

 

ตดิตอ่  :  ซัง / ไปรท์    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123, 124        โทรสาร. 0 2211 0119      

             E-mail : outbound@chaitour.co.th         Line ID : @chaitour 

            จนัทร์ – ศกุร์   เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
  
 www.chaitour.co.th 
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