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21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั �น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์
สายการบ ินไทยแอร์ เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
01.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเป นเฮเกน ป ระเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแ อร์ เ วย์ (TG) 

เที�ยวบินที� TG905 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20 ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�อง) 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบ ินกรุงโคเป นเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (นําท่านเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางสู่เมือง

เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์) 

*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร *** 
14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบ ินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  เที�ยวบิน

ที� FI205  

15.20 น. เดินทางถึงสนามบ ินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั�วโมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่เ มือ งเ ร คย าวิก (Reykjavik) เมืองหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์(Iceland) เป็นเมืองหลวงซึ�งตั 8งอยู่ใกล้กับขั 8วโลกเหนือมากที�สุด มีความสวยงามและ
มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื�นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที�เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ=ทาง
ธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที�ถักทอประวัติศาสตร์
เรื�องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนนํ 8าแข็ง” 

วันท ีE 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 

วันท ีE 2  กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-เพอร์แลน 



 

(จากนั2นนําท่านเช็คอินเข้าสู่ที�พัก เพื�อให้ท่านได้เก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย) 

นําท่านชมเพอร์ แลน(Perlan) ก็มีความโดดเด่นและน่ามาเที�ยวชมเป็นอย่างมาก ทั 8งความสวยงาม
แปลกตาและเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คที�สําคัญ
ของไอซ์แลนด์ เป็นอาคารที�มีความสูง 25.7 
เมตร โดยที�ด้านบนนั 8นมีลักษณะเป็นลูกโลก
ครึ�งลูก ตั 8งอยู่บนอาคารรูปทรงกระบอกที�มี
จํานวน 4 อาคาร โดยแต่ละอาคารจะมีความ
สูง  5 ชั 8นด้วยกัน และมี พื 8น ที� ใ ช้สอยกว่า 
10,000 ตารางเมตร  นับว่า เป็นอาคาร ที�
งดงามละแปลกอย่างมาก รวมทั 8งมีอะไรที�น่าสนใจอยู่อย่างมากมาย 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร ท ีEเพอร์แลน 
พักทีE Hotel Grand Reykjavik หร ือเทียบเท่า 
 
 
 

วันท ีE 3  เรคยาวิก-โบสถ์ฮอลล์กร ิมสเคิร์กยา-อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อ ีร ิกสัน-บ้านฮอฟดิ 
   บอร์การ์เนส-คีร์กจูเฟล 



 

 
 

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
นําท่าน ถ่ายภาพกับโ บ ส ถ์ ฮ อ ล ล์ ก ร ิ ม
สเ คิ ร์ ก ยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์
นิกายลูเธอรัน แลนด์มาร์กสําคัญของเมือง
เรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์
แห่ง นี 8ไ ด้จากเกือบทุกที�ใน เมือง โบสถ์มี
ความสูง 74.5 เมตร ซึ�งสูงเป็นอันดับ 4 ใน
ประเทศไอซ์แลนด์  เป็นสถาปัตยกรร ม
แนวอิมเพรสชั�นนิสท์  สถาปนิกผู้ออกแบบ
คือ นา ย กุด โยน  ซึ� ง กว่ าจ ะ ได้ ส ร้างก็ใ ช้
เวลานานหลายปี รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
ทั 8งหมด 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยัง
มีอ นุส าวร ี ย์ข อง เ ลฟ ร์  อ ีร ิก สัน (Leifr 
Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื 8องหน้า ซึ�งใน
ประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็น
ชาวนอสร์ชาติยุโรปคนแรกที�ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ�งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์
นี 8สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื�องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ 
จากนั 8นนําท่านชมสถานที�สําคัญอีกแห่งหนึ�งคือบ้ าน ฮ อฟ ดิ (Hofdi House)  บ้านที�มีเรื�องราวใน
ประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที�รับรองและจัดเลี 8ยง ผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ�งใหญ่
ในการยุติสงครามเย็น นําท่านชมด้านนอกรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมืองได้เวลาอัน
สมควร จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ ฝั�งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นําท่านเดินทางสู่เม ือง
บอร์การ์ เนส(Borgarnes) 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

นํ า ท่า น ช ม คี ร์ ก จู เ ฟ ล ( Kirkjufell) ห รือ 
“ภูเขาโบสถ์” เป็นภูเขาที�คล้ายกับโบสถ์ หรือ
หมวกของแม่มด เป็นหนึ�งในสถานที�ที�ถูก
ถ่ายรูปมากที�สุดของไอซ์แลนด์ ตัวภูเขามี
ลักษณะเป็นชั 8นๆ ต่างสีกัน เชื�อกันว่าฟอสซิล
ชั 8นล่าง สุดเกิดตั 8งแต่ยุคนํ 8าแข็งนับล้านปี 
ส่วนชั 8นบนซึ�งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงที�ยุค
นํ 8าแข็งเริ�มอุ่นขึ 8น คีร์กจูเฟลเป็นสถานที�ที�มี
ความงดงามตลอดทั 8งปี นักท่องเที�ยวนิยมมาที�นี�เพื�อถ่ายภาพสวยๆ นําท่านเดินทางกลับสู่เม ือ งบ อร์
การ์ เนส(Borgarnes) 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีE Icelandair Hotel Hamar, Borgarnes หร ือเท ียบเท่า 
 
 
 
 

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
นําท่าน เดินทางสู่อุ ท ย าน แ ห่ ง ช าต ิ ซิง
เ คว ลลิร์ (Thingvellir National Park) เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ�ง
ก่อตั 8งขึ 8นเมื�อปีค.ศ. 1928  ถูกขึ 8นทะเบียน
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็น
สถานที�อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 
2004 น อ ก จ า ก  Thingvellir จ ะ มี ร อ ย
แต กแยกข องแ ผ่นดินทีEย ิE ง ใหญ่ทีEสุด ใ น

วันท ีE 4  บอร์การ์เนส-อุทยานแห่งชาติซ ิงเควลลิร์ -ชมรอยแตกเปลือกโลก-นํ �าตกกุลล์ฟอสส์  
   ไกเซอร์ -ซ ีเครทลาก ูน-เซลฟอส 



 

โลก(The Mid-Atlantic Rift) แล้วยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถํ 8า ลําธาร นํ 8าตกและทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที�
กว้างขึ 8นในแต่ละปี เนื�องจากมีการเคลื�อนตัว
แยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชม
ร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั 8งแต่ปี 930 
อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม 
จากนั 8นนําท่านชมความงามของนํ �าต กกุลล์

ฟ อ สส์ (Gullfoss) ห รือ  “ไนแองการ่าแห่ง
ไอซ์แลนด์” เป็นนํ 8าตกขนาดใหญ่แล ะมี
ชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�ง จุดเด่นของกุลล์ฟอสส์คือการไหลของนํ 8าตกเป็นรูปทรงกรวยสามเหลี�ยม
แปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธารนํ 8าแข็งลึกเบื 8องล่าง จนเกิดกลุ่ม
ละอองนํ 8าสีขาวคล้ายกลุ่มควันพุ่งขึ 8นมาจากหุบเขาลึกซึ�งเกิดจาก glacial floods ครั 8งรุนแรงในช่วงปลาย
ยุคนํ 8าแข็ง นับเป็นอีกหนึ�งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงาม 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านชมไกเซอร์(Geysir) เป็นนํ 8าพุร้อนที�สูงที�สุดของไอซ์แลนด์ เวลาพุออกมาบางครั 8งสูงถึง 80 เมตร 
เมื�อนํ 8าพุหยุดการพุบริเวณนั 8นจะอบอวลไปด้วยไอนํ 8าดูแล้วเหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู่ ไกเซอร์ที�นี�ยัง
เป็นต้นตํารับของคําว่าไกเซอร์ที�ใช้เรียกนํ 8าพุลักษณะนี 8ทั�วโลก นํ 8าพุร้อนไกเซอร์เป็นลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที�เกิดขึ 8นชั�วคราว โดยอายุของไก
เซอร์จะมีอายุเพียงไม่กี�พัน ปีเท่านั 8น และ
สามารถพบไกเซอร์ได้เพียงไม่กี�แห่งในโลก 
ซึ�งหนึ�งในนั 8นคือที�ประเทศไอซ์แลนด์ นับเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�หาชมได้ยาก
ชนิดหนึ�ง จากนั 8นนําท่านชมซีเครทลากูน
(Secreat Lagoon) ตั 8งอ ยู่ใก ล้กับห มู่ บ้ า น
ฟ ลู ดิ ร์  ( Flúðir) เ ป็ น บ่ อ นํ 8า พุ ร้ อ น ท าง



 

ธรรมชาติที�เก่าแก่มากที�สุดแห่งหนึ�งในไอซ์แลนด์ โดยมีประวัติความเป็นมานับย้อนไปได้ถึงปี ค.ศ. 1891 
ซีเครทลากูนถูกละทิ 8งมาเนิ�นนานก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิดใช้งานอีกครั 8งในปี ค.ศ.  2014 
อุณหภูมิของสระนํ 8าแห่งนี 8จะเฉลี�ยอยู่ที� 38-40°C ตลอดทั 8งปีเช่นเดียวกับบ่อนํ 8าร้อนขนาดใหญ่ทั�วไป และ
ที�สําคัญตั 8งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางวงกลมทองคํา(Golden Circle) มากนัก ทําให้ซีเครทลากูนเหมาะ
สําหรับแวะมาแช่นํ 8าร้อนก่อนหรือหลังจากเที�ยวชมสถานที�ต่างๆ บนเส้นทางวงกลมทองคําอันโด่งดัง 
นอกจากจะเป็นสถานที�สําหรับแช่นํ 8าร้อนแล้ว ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความสวยงามคุ้มค่าแก่การ
มาเยี�ยมเยือนเช่นกัน อิสระให้ท่านแช่ตัวผ่อนคลายที�บ่อนํ 8าพุร้อนซีเครทลากูนตามอัธยาศัย (มีบริการ

ผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายนํ2าให้เช่า สําหรับท่านที�ไม่ได้เตรียมไปเอง) จากนั 8นนําท่าน
เดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองที�มีประชากรอาศัย
อยู่มากที�สุดแห่งหนึ�งในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทั 8งยังเป็นแหล่งการค้า และอุตสาหกรรมที�มีอยู่เพียงไม่กี�
แห่งในประเทศนี 8 

เย็น ร ับประทานอาหารเย ็น ณ ภัตตาคาร  
พ ักทีE Hotel Selfoss & SPA หร ือเทียบเท่า   
 
 
 
 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

วันท ีE 5  เซลฟอส-น ํ �าตกเซลจาลันด์ฟอสส์-น ํ �าตกสโกกาฟอสส์-หมู่บ้านวิก-เรย์น ิสฟายาร่า 
   เคลาส์ตูร์ 



 

นําท่านชมนํ �าตกเซลจาลันด์ฟอสส์(Seljalandfoss) นํ 8าตกที�มีชื�อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นนํ 8าตกที�
สวยที�สุดแห่งหนึ�งของไอซ์แลนด์ เป็นส่วนหนึ�งของแม่นํ 8าเซลย่าลันด์ซ่าซึ�งมีต้นกําเนิดอยู่ใต้ธารนํ 8าแ ข็ง 
นํ 8าตกแห่งนี 8แม้จะค่อนข้างแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ที�ความสูง และนักท่องเที�ยวสามารถเดินลอดไปหลังม่าน
นํ 8าตกได้ เป็นการเที�ยวชมนํ 8าตกที�ให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหาต่างจากที�อื�นๆ จากนั 8นชมนํ �าตกสโก

กาฟ อสส์(Skogafoss) คือแลนด์มาร์กที�สวยงามอีกแห่งหนึ�งของประเทศไอซ์แลนด์ นอกจากสโกกา
ฟอสส์จะเป็นนํ 8าตกที�มีชื�อเสียงที�สุดทางตอนใต้ของประเทศแล้ว ยังเป็นนํ 8าตกที�สูงที�สุด โดยมีความสูง
ราว 62 เมตร และเป็นนํ 8าตกที�มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย สโกกาฟอสส์เป็น
นํ 8าตกขนาดใหญ่ มี นํ 8าแรงและไอ นํ 8าฟุ้ง
กระจายตลอดเวลา หากนักท่องเที�ยวมาถึง
ที�นี�ในช่วงเวลาที�มีแดดส่องมาทางนํ 8าตกจะ
สามารถเห็นรุ้งกินนํ 8าอยู่ด้านหน้านํ 8าตกได้
อย่างชัดเจน บางครั 8งหากโชคดีอาจได้เห็น
รุ้ ง กิ นนํ 8าส อง ชั 8น  ซึ� ง ส วย งา มแ ล ะ น่ า
ประทับใจมาก 

กลางวัน ร ั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บ้าน
เล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที�มีรายชื�อในการ
จัดอันดับชายหาดที�สวยที�สุดในโลกเมื�อปี 
ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บ้านที�มีฝนตกมากที�สุด
ในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที�ดีที�
สุดแต่ก็เป็นสถานที�น่ามหัศจรรย์ที�น่าไปชม
เป็นอย่างยิ�ง นําท่านชมเ ร ย์น ิส ฟ ายาร่า
(Reynisfjara) เป็นหาดทรายดําที�มีชื�อเสียง
ที�สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ�งในหาดที�มี



 

ชื�อเสียงที�สุดในโลก ทรายสีดําที�ชายหาดแห่งนี 8เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดําที�เกิดจากการสึกกร่อนของหิน
ลาวา และแนวหินบะซอลต์ที�ถูกพัดพาไป
สะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี 8มี
ความหนาแน่นและทนทานต่อการแตก
สลายผุพัง บริเวณนี 8เป็นบริเวณที�คลื�นพัด
แรง จะพัดเอาวัตถุที�มีความหนาแน่นน้อย
กว่าออกไป วัตถุที�มีความหนาแน่นมากกว่า
จะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสม
รวมตัวกันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดที�มีทรายสีดํา นําท่านเดินทางสู่เม ือ งคีร์ กจูแบ จาร์ เคลาส์ตูร์
(Kirkjubaejarklaustur) หรือนิยมเรียกกันว่า เ ค ลาส์ต ูร์ (Klaustur) เป็นหมู่บ้านท่องเที�ยวเล็กๆที�มี
ชื�อเสียงของเขตซูทือร์ลันต์หรือเขตทางใต้ 1 ใน 8เขตการปกครองของประเทศไอซ์แลนด์ 

เย็น  ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีE Hotel Klaustur หร ือเทียบเท่า 

 
 
 
เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

นําท่าน เดินทางสู่ เขตอุทย าน แ ห่ งช าติ
สกาฟตาเฟล(Skaftafell National) ผ่านชม
ทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ ซึ�งเต็มไป
ด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั 8นหิน
ลาวาที�แข็งตัวแบบที�ท่านไม่เคยเห็นที�ไหนมา
ก่อน เดินทางถึงเขตอุทยานแห่งชาติสกาฟ
ตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกับธารนํ 8าแข็งพัน
ปีวัทนาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ที�ทะเลสาบธารนํ 8าแข็งที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไอซ์แลนด์ที�ชื�อว่า ทะเลสาบ

วันท ีE 6  เคลาส์ตูร์ -อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-โจก ุลซาร์ลอน 



 

ธารนํ �าแข็งโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon Glacier Lake) ที�เกิดขึ 8นครั 8งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และ
ค่อยๆ ขยายตัวเพิ�มพื 8นที�ขึ 8นเรื�อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื 8นที�กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ลึกของนํ 8าถึง 200 เมตร ทะเลสาบธารนํ 8าแข็งโจกุลซาลอน จึงได้ชื�อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสอง
ของประเทศไอซ์แลนด์ เดินทางถึงธารนํ 8าแข็งโจกุลซาลอน 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านชมโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารนํ 8าแข็งอายุกว่า 1,000 ปีที�ใหญ่ที�สุดใน
ไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ครอบคลุมพื 8นที�กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ�งมีขนาด
เท่ากับธารนํ 8าแข็งทั 8งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน ที�นี�เคยเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์อันโด่งดังมาแล้ว
หลายเรื�อง นอกจากที�นักท่องเที�ยวจะได้ตื�น
ตาตื�นใจกับภาพของก้อนนํ 8าแข็งสีฟ้าคราม
ขนาดมหึมาจํานวนมากที�ละลายลงมาจาก
ภูเขานํ 8าแข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็ม
ทะเลสาบธารนํ 8าแ ข็งขนาดแปดพันกว่า
ตารางกิโลเมตรแห่งนี 8 ที�โจกุลซาร์ลอนยัง
เป็นจุดที�สามารถนั�งเรือล่องไปตามแนวภูเขา
นํ 8าแข็งได้ด้วย นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคลาส์ต ูร์(Klaustur) 

เย็น  ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีE Hotel Klaustur หร ือเทียบเท่า 
 
 
 

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

วันท ีE 7  เคลาส์ตูร์ -เมียร์ดาลส์โจกูล-ธารนํ �าแข ็งเม ียร์ดาลโจก ุล-ข ับสโนว์โมบิล-เซลฟอส 



 

นําท่านเดินทางสู่เม ียร์ดาลส์โจกูล(Myrdalsjokull) เพื�อนําท่านเก็บเกี�ยวประสบการณ์การท่องเที�ยวบน
ธารนํ 8าแข็ง ด้วยการขับขี�รถสโนว์โมบิลตะลุย
ไปในทุ่งนํ 8าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน
ดินแดนที�อยู่สูงที�สุดของโลก มีความกว้าง
ใหญ่เป็นอันดับ 4 ที�มีพื 8นที�กว่า 596 ตาราง
กิโลเมตรตะลุยไปในทุ่งนํ 8าแข็งกว้างอย่าง
เต็มอิ�มตลอด 1 ชั�วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวก

กันน็อค, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) นําท่านสัมผัส
กับประสบการณ์การนั� งรถซุปเปอร์จิvป ท่องเที�ยวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่ งนํ 8าแข็ง  Mýrdalsjökull 
Glacier อีก 1 ชั�วโมง เพื�อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที�รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง ได้เวลาอันสมควรนําท่าน
เดินทางสู่หมู่บ้านสโคก้าร์(Skogar Village) 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 8น นําท่านแวะถ่ายภาพกับห น้าผา

เดียร์โฮไล(Dyrholaey)อีกหนึ�งสถานที�ยอด
นิยมของนักท่องเที�ยว เพราะว่าอยู่ไม่ไกล
จากถนนเส้นหลักลักษณะเด่น คือ เป็นหินที�
ก่อตัวเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ�งการ
โค้งนี 8เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต 
นําท่านเดินทางสู่เม ืองเซลฟอส(Selfoss)  

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีE Hotel Selfoss & SPA หร ือเท ียบเท่า   
 
 
 

วันท ีE 8  เซลฟอส-บลูลาก ูน-เรคยาว ิ



 

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
นําท่านสู่บ ลูลากูน (Blue Lagoon) หนึ�งใน
สถ า นที� ท่ อ งเที� ยว ที� มี ชื� อ เ สีย งที� สุด ใน
ไอซ์แลนด์ ที�มีนักท่องเที�ยวมาเยือนถึงปีละ
กว่า 5 แสนคน เป็นบ่อนํ 8าร้อนสีฟ้าที�อุดมไป
ด้วยแร่ธาตุนานาชนิดจากใต้ดิน แร่ธาตุบาง
ชนิดนอกจากจะมีสรรพคุณในการบํารุง
ผิวพรรณแล้ว ยังรักษาโรคผิวหนังบางชนิด
ได้ด้วย สามารถลงไปแช่ตัวในบ่อนํ 8าพุร้อนเพื�อความผ่อนคลายได้ ซึ�งอุณหภูมิของนํ 8าในบ่อเป็นอุณหภูมิ
ที�กําลังพอเหมาะสําหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื 8อและเส้นเอ็น นํ 8าในบลูลากูนจะเปลี�ยนใหม่อัตโนมัติ
ทุกๆ 48 ชั�วโมง (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายนํ2าให้เช่า สําหรับท่านที�ไม่ได้เตรียมไป

เอง) 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั 8น นําท่านกลับสู่ เ มื อ ง เ ร ค ย า วิ ก
(Reykjavik) อิสระช้อปปิ8งสินค้าของฝาก 
ของที�ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur 
ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียง และเก่าแก่ที�สุดของ
เมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash 
road” เนื�องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ 
บ่อนํ 8าพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของ
กรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเ สื 8อ ผ้า 
เครื�องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี 8 ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ8งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า และ ร้าน
เสื 8อผ้าบูติคมากมาย 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีE Hotel Grand Reykjavik หร ือเทียบเท่า 



 

 
 
 
04.00 น. ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
  ได้เวลาพอสมควรแล้วเดินทางไปยังสนามบินกรุงเรคยาวิก เพื�อไปยังกรุงโคเปนเฮเกน 
07.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบ ินกร ุงโคเป นเฮเกน  ป ร ะเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไ อซ์แลนด์แ อร์  

เทีEยวบ ินทีE FI204 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกร ุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวงธุรกิจที�สําคัญ เนื�องจากมีการ
ทําประมง การขนส่งสินค้าการท่องเที�ยว และอุตสาหกรรม อีกทั 8งยังเป็นเมืองใหญ่ที� สวยงาม และ
น่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 8นนําท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ�มต้นของถนนช้อปปิ 8งสายสําคัญของเมืองที�เรียกว่า สตร้อยท์ (The 
Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ 8ง
สายที�ยาวที�สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี 8
เชื�อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ซึ�งมีพระบรม
รูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที� 5 อยู่ตรง
จุดกึ� งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดิน
ความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือก
หลากหลายชนิด ทั 8งสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายแบรนด์ ยิ�งพระอาทิตย์ใกล้ตก
ดินบรรยากาศที�ถนนคนเดินแห่งนี 8 ยิ�งเต็มไป
ด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั 8งคนในเมืองที�
ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที�ยวที�หลั�งไหล
มาจากทั�วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์
เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที�ระลึกให้เลือกสรร

วันท ีE 9  เรคยาวิก-โคเปนเฮเกน-สต้อยท์-น ูฮาวน์ 



 

มากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ8งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของ
เมืองตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเที�ยวสําคัญอีกแห่งหนึ�งของเมือง 
เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึกที�สวยงามทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้า
โบราณที�ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนํามาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั�งแม่นํ 8า บริเวณแห่งนี 8ยัง
เคยเป็นที�พํานักของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซัน ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผู้ เลื�องชื�อที�มีผลงาน
มากมาย อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึ 8เหล่ และอื�นๆ ซึ�งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื�องแรกในปี ค.ศ.1835 
ที�บ้านของเขาในนูฮาวน์นี 8เอง ยิ�งทําให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวจําเป็นต้องไปเยี�ยมชมกัน
ให้ได้ 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร 
  พ ักท ีE Hotel AC by Marriott, Copenhagen หร ือเท ียบเท่า 
 
 
 
เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมก รุ ง โ คเ ป น เ ฮเ กน (Copenhagen)  เมืองเก่าแก่เมืองหนึ�งของยุ โรปที�ก่อตั 8ง ขึ 8น ในราว
คริสต์ศตวรรษที� 10 ถือเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ�งเต็มไป
ด้วยธรรมชาติที�สวยงาม และน่าตื�นตาตื�นใจ 
นํา ท่า น ถ่า ยรู ปบ ริ เว ณล าน ก ว้า งหน้า
พ ร ะ ร า ช วั ง อ ะ ม า เ ลี ย น บ อ ร์ ก 
( Amalienborg Palace) ซึ� ง เ ป็ น ส ถ า น ที�
ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวง ศ์แห่ง
เดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี 8ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรม ร็อคโคโค ด้านหน้าของ
พระราชวังจะมีการเปลี�ยนทหารยามหน้าวัง

วันท ีE 10 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-น ํ �าพ ุเกฟิอ้อน-ล ิดเดิ �ล เมอร์ เมด  



 

ทุกวัน เห มือนกับพระราชวังบัvก กิ 8งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวัง ตั 8งต่อกันคล้ายเป็น
วงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ�งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื�องจากพระราชวัง
แห่งนี 8ไม่มีรั 8วกั 8น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดู
สง่างามยิ�งนัก นําท่านถ่ายภาพกับนํ �าพ ุเก ฟิ อ้อน(Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ที�เป็นที�มาแห่งตํานาน
ในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นนํ 8าพุรูปปั8นผู้หญิงกําลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที�มีตํานานเล่าขานกันว่า เทพ
เจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ=ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็น
โคเพื�อไถพื 8นดินขึ 8นมาจากใต้นํ 8า จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก นําท่านถ่ายภาพกับเ ง ือก น้อยลิด เดิ �ล  

เ มอ ร์ เม ด (The Little Mermaid) ตํานานแห่งความรักของเงือก น้อยสัญลักษณ์ที�สํา คัญของกรุง
โคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือชื�อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian 
Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสําคัญที�ทําให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ�ง นอกจากสวรรค์
แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั�งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว 
แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที�ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วนํ 8า พวงกุญแจทั�วกรุง
โคเปนเฮเกนอีกด้วย  
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบ ินกร ุงโคเปนเฮเกน เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

14.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเกน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบ ินไทยแอร์เวย์(TG) เที�ยวบินที� TG951 
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 
 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

วันท ีE 11  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 



 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเด ี�ยว 

เสาร-์องัคาร 09 - 19 เม.ย. 65 199,999.- 199,999.- 40,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์ 13 - 22 พ.ค. 65 189,999.- 189,999.- 40,900.- 

ศุกร-์จนัทร ์ 10 - 20 ม.ิย. 65 189,999.- 189,999.- 40,900.- 

หมายเหตุ : เนื�องจากโรงแรงที�พกัในโปรแกรมบางโรงแรมไม่มหีอ้งTriple room หอ้งสําหรบัพกั
สามท่าน เพื�อความสะดวกลูกคา้ที�จอง3ท่าน ตอ้งพกัแบบห้อง Single room หอ้งพกัเตยีงเด ี�ยว 
(พกั 1 คน) เท่าน ัNน 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เง ืEอนไขการให้บร ิการ  
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั 8น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื�อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื�อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี 8ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ม  

(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี�ยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าที�พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื�อโรงแรม SHA+ ได้ที� https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 



 

4. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั 8ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ=ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ 8น 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั 8นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั 8งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที� 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั 8งหมด 

7. ค่านํ 8าหนักกระเป๋า (นํ �าหนัก 20 กิโลกร ัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสาย 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


