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เส้นทางสุดมหัศจรรย์ที่ท่านต้องไปสัมผัสให้ได้สักคร้ังในชีวิต!! 
GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS 9NIGHT (TG/FI) 

เจาะลึกไอซ์แลนด์ เท่ียวรอบเกาะ   
ชมปลาวาฬ & นกพฟัฟิน & ขับ Snow Mobile & Katla Ice Cave 

                                       ** เดินทาง   12  -  23 ก.ค.2565  กรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน**  
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> ฤดูรอ้นคือฤดูทีท่่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติอนัแปลกตาและ

อนัยิ่งใหญ่ของประเทศไอซแ์ลนดอ์ย่างแทจ้ริง  ซ่ึงฤดูกาลอื่นไมส่ามารถเท่ียวไดค้รบ 

               *** ฤดูรอ้น แต่ไม่รอ้น อากาศเย็นสบายๆ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศา **  

>> กิจกรรมขบั SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย 

>> กิจกรรม WHALE WATCHING AND PUFFINS ล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเลและนกพฟัฟิน 

>> แช่บ่อน ้าแร่ BLUE LAGOON  บ่อน ้าแร่ช่ือดงัของโลก 

>> แช่บ่อน ้าแร่ธรรมชาติ MYVATN บ่อน ้าแร่ unseen ชมวิวธรรมชาติ 

>> ชมถ ้า KATLA ICE CAVE  ถ ้ากราเซียสุดมหศัจรรย ์

>> กิจกรรม ข่ีมา้พื้ นเมืองไอซแ์ลนด ์ที่มีที่เดียวในโลก 

>> ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องไอซแ์ลนด ์ 

>> ชมภูเขา VESTRAHORN หน่ึงในภูเขาสวยของไอซแ์ลนด ์ 

>> ชมน ้าตก GODAFOSS  เป็น 1 ใน 3 ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในไอซแ์ลนด ์

>> ชมน ้าตก DETTIFOSS น ้าตกที่ใหญ่และไหลแรงที่สุดในยุโรป 

>> ชมน ้าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  หน่ึงในน ้าตกที่สวยที่สุดของไอซแ์ลนด ์

>> ชมทะเลสาบธารน ้าแข็ง JOKULSARLON  ที่ใหญ่ที่สุดของไอซแ์ลนดแ์ละยุโรป 

>> ชมชายหาดสีด า VIK หน่ึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก  

>> ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติไดร้บัการข้ึนทะเบียนมรดกโลก  

>> ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน ้าแข็ง 

>> ชม DEILDARTUNGUHVER HOT SPRING บ่อน ้าพุรอ้นใหญ่ที่สุดในไอซแ์ลนด ์

>> ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต ์สุดมหศัจรรย ์ 

>> ชม MYVATN LAKE ทะเลสาบสีฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆ 

>> ชมเมือง REYKJAVIK  เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซแ์ลนด ์

>> นัง่เรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน ้าแข็งโจกุลซาลอน 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว * 

เมนูพิเศษ  

SEAFOOD / อาหารพื้ นเมือง / ไทย / จีน 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป  / รวมค่ากิจกรรมพิเศษ 

น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด /วัน  

 

 



GRAND ICELAND SUMMER  12 DAYS (TG+FI)  แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน) 12วนั                                                                        3 | P a g e  
 

ก าหนดการเดินทาง                               

วันที่หนึง่ (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
21.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง (2) โคเปนเฮเก้น  - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรคฮอลท์  
01.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 
07.40 น. เดินทางถึงทางอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
14.10 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบนิไอส์แลนด์แอร์ เทีย่วบนิที่ FI205 
15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ เมืองท่ีไดร้ับสมญานามว่า อ่าวแห่งควนั 

เน่ืองจากควนัไอน ้าท่ีพวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีต านานไวกิ้งโบราณทีม่ีหลกัฐานแสดงถึงการ
ปกครองดนิแดนแถบน้ีมาก่อน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
กรุงเรคยาวกิ (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 50 นาที) ไดร้ับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากควนัไอน ้าท่ีพวย
พุ่งขึ้นมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีต านานไวกิ้งโบราณท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดนิแดนแถบน้ีมา
ก่อน 

ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์  (ระยะทาง 108 กม. ใช้เวลา

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ที่พัก              FOSSHOTEL REYKHOLT หรือระดับเทียบเท่า   

วันที่สาม   (3) เรคฮอลท์ - น ้าตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์  – สไตคิซอมอร์ 
   ภูเขาคีร์กจูเฟล - อาคูเรย์ร่ี 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 15 นาที) เป็น
น ้าตกท่ีอยู่ใกล้ๆ  กบัหมู่บา้นเรยค์อลท ์(Reykholt) เมอืงบอร์การ์ดกิ (Borgarbyggd) ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด์ 
และอยู่ถดัจากบ่อน ้าพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน ้าตกแห่งน้ีคือเป็น
น ้าตกท่ีไม่ไดไ้หลลงมาจากหนา้ผาตรงๆ เหมือนน ้าตกแห่งอ่ืนๆ แต่เป็นน ้าตกท่ีประกอบดว้ยสายน ้าเล็กๆ ซ่ึงเกิด
จากแหล่งน ้าผิวดนิ รวมกบัน ้าท่ีละลายจากธารน ้าแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ช่ือ 
Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น ้าควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น ้า น ้าตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีช่ือเรียกเป็น
ภาษาองักฤษอีกช่ือหน่ึงว่า Lava waterfalls หรือน ้าตกลาวา โดยน ้าท่ีมีปริมาณมากของน ้าตกแห่งน้ีส่วนหน่ึงเป็น
น ้าท่ีละลายมาจากธารน ้าแข็ง Langjokull ซ่ึงเป็นตน้น ้าดว้ย  
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น าท่านเดินแวะถ่ายรูปกบั บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตงุกเูวอร์ (Deildartunguhver) ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นเรยค์อลท ์เป็นบ่อ
น ้าพุร้อนใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และเป็นบ่อน ้าพุร้อนท่ีไหลเร็วท่ีสุดในยุโรป อุณหภูมิน ้าสูงสุด 97 องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ี ปริมาณน ้าท่ีไหลออกมาจากใตด้ินยงัมีมากถึง 180 ลิตรต่อวินาที  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 
ช่ัวโมง 45 นาท)ี เมืองในแควน้ Vesturland ดา้นเหนือของคาบสมทุร Snæfellsnes ทางตะวนัตกของประเทศ
ไอซ์แลนด์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 
นาที) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทศันียภาพและ
ธรรมชาติท่ีสวยงามยิ่ง เรียกไดว้่าเป็นอีกหน่ึงเมืองส าคญัทีต่ากลอ้ง มืออาชีพมกัมาเก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Little Lift of Walter Mitty อีกดว้ย น าท่านเขา้

ชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นัน่คือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมคีวามสูงประมาณ 
463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณข์องประเทศไอซ์แลนด์อีกดว้ย ภูเขายงัมีน ้าตก
ขนาดเล็กทีส่วยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ยช่ือว่า น ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่น่ีในช่วงไหนก็มคีวาม
งดงามตลอดทั้งปี 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) (ระยะทาง 362 กม. ใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. ) เมืองใหญ่อนัดบัสอง
ของไอซ์แลนด์ และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์อีกดว้ย บา้นเรือนถูกปลูกสร้างจาก
ไมท้าสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝ่ังแมน่ ้า บา้งก็ปลูกบนเนินลาดชนัซ่ึงมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จดัตั้งเป็นระเบียบอย่าง
ลงตวั ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าไม่มีตน้ไมสู้ง มี
ผืนหญา้และตน้มอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรยร่ี์มีแม่น ้าโครสซาเนสบอร์เกียร์ 
(Krossanesborgir) เป็นแม่น ้าสายส าคญัของเมืองไหลผ่าน   
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก              KEA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า   

วันที่ส่ี   (4) อาคูเรย์ร่ี – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ+นกพัฟฟิน - น ้าตกโกดาฟอสส์  
   ทะเลสาบมายด์วัทท์ - อาบน ้าแร่ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮูซาวิค (HUSAVIK) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) น าท่านล่องเรือชม
ปลาวาฬ (Husavik Whale Watching and Puffins) ซ่ึงท่านจะไดสั้มผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์าง
ทอ้งทะเล ซ่ึง ท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพนัธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นพนัธ์ุ 
Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บ กบัความน่ารักของ 
ปลาโลมา (Dolphin) ซ่ึงจะมาว่ายน ้าหยอกลอ้ ท่านอยูข่า้งเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม 
ทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น  
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น าท่านสนุกสนานกบักิจกรรมการล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล ซ่ึงท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค ์สูงถึง 98.2% 
นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความน่ารักของนกพฟัฟิน โดยไอซ์แลนด์เป็นประเทศท่ีมีประชากรนกพฟัฟินหนาแน่น
ทีสุ่ดในโลก  (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย *** 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท)ี หรือที่รู้จกัในนาม
น ้าตกของพระเจา้ เป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามและใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร 
กวา้ง 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวทัน์ (Myvatn Lake) ซ่ึงไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) 
นกั น ้าตกแห่งน้ีถูกคน้พบเม่ือ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยนกับุญชาวคริสต ์เล่ากนัว่า ในอดีตเมื่อรัฐสภา
ไอซ์แลนด์ไดย้อมรับศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจ าชาติ ผูป้ระกาศตรากฎหมายเดนิทางกลบับา้นผ่านบริเวณ
น ้าตกและไดท้ิ้งรูปสลกัพระเจา้ต่างๆ ของชาวนอร์ส (Norse) ลงไปในแม่น ้า จึงท าให้น ้าตกน้ีไดช่ื้อว่า “น ้าตก
ของพระเจา้” โดย Goda มาจากค าว่า God ส่วน Foss หมายถึงน ้าตกในภาษาไอซ์แลนด์   สายน ้าตกของโกดา
ฟอสส์มีลกัษณะโคง้เป็นคร่ึงวงกลม และไหลตกลงมายงัแอ่งตรงกลาง ในแต่ละฤดูกาลน ้าตกแห่งน้ีจะมีความ
งามแตกต่างกนั น ้าตกแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีสวยงามที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์  
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จากนั้นน าท่านชมทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพ้ืนท่ีราว 37 ตารางกิโลเมตร นบัเป็น
ทะเลสาบทีใ่หญ่อนัดบัท่ี 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอลท์ที่เกิดจากการระเบดิของภูเขา
ไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บา้นเรยค์ยาห์โล และยงัเป็นแหล่งอุทยานนกน ้าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จน
รัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษน์กเลยทีเดียว 
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จากนั้นน าท่านอาบน ้าแร่ ณ Myvatn Nature Baths ตวับ่อน ้าเป็นบ่อขุดฝีมือคน ไม่ไดเ้กดิขึ้นเองตามธรรมชาติ 
แต่น ้า เป็นน ้าแร่ธรรมชาติท่ีถูกส่งมาจากบ่อขุดธรรมชาติ (ท่ีบลูลากูนก็เช่นกนั) น ้ามีสีฟ้าอ่อนๆ ขุ่นๆหน่อย อุดม
ไปดว้ยแร่ธาตุ และมีฤทธ์ิเป็นด่าง อุณหภูมิประมาณ 40 C นอกจากน้ียงัมีห้อง steam baths คลา้ยๆห้องอบซาวน่า
ซ่ึงไอน ้าจะร้อนกว่าคือประมาณ 50 C เอาไวส้ลบักบัการแช่น ้าเผ่ือใครตอ้งความอุ่นมากขึ้นไปอีก ขอ้ดีของท่ีน่ี
คือขนาดไม่ใหญ่มาก เหมาะส าหรับคนท่ีไม่ชอบความวุน่วาย นอกจากน้ีท่ีน่ียงัอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขณะแช่น ้า
ก็สามารถช่ืชมความงามของทะเลสาบ Myvatn ไดอี้กดว้ย 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมที่พกั 
พัก              FOSSHOTEL MYVATN หรือระดับเทียบเท่า   

วันทีห้่า   (5) มายด์วัทท์ – ดิมมูโบร์กีร์ - น ้าตกเดตตีฟ้อสส์ – เอกิลสตาดีร์ - เวสตราฮอร์น 
   วัทนาโจกุล 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี หรือทีแ่ปลว่า 
ปราสาทด า พ้ืนท่ีซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้ งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปก
คลุมพ้ืนท่ีเม่ือโดนอากาศและน ้าท่ีเยน็จดั จึงท าให้พ้ืนท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรง
ประหลาดต่างๆ ชาวพ้ืนเมืองเช่ือว่าดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานที่เช่ือมต่อระหว่างโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ  
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น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกเดตตีฟ้อสส์ (Dettifoss) (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เป็นน ้าตกที่ใหญ่และ
ไหลแรงมากที่สุดของยุโรป เป็นอีกจุดทีน่่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเม่ือไปเยือนไอซ์แลนด์ และน ้าตก
แห่งน้ียงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์อนัโด่งดงัเร่ือง Prometeus อีกดว้ย น ้าตกเดตตี้ฟอสส์ตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดร้วมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ 
Jokulsargljufur เขา้ดว้ยกนั ความน่าตืน่ตาตืน่ใจของน ้าตกท่ีทรงพลงัแห่งน้ีคือภาพของน ้าตกท่ีก าลงัไหลลงมา
จากชั้นน ้าตกท่ีไหลลงมาจากขอบหนา้ผาอนักวา้งใหญ่และแสนอลงัการ โดยน ้าตกมีความกวา้งราว 100 เมตร 
สายน ้าท่ีไหลจากน ้าตกจะไหลลดหลัน่ลงไปในหุบเหว Jokulsargljufur ที่อยู่ลึกลงไปอีกราวๆ 45 เมตร นบัเป็น
ภาพท่ีสวยงามตระการอย่างยิ่ง ซ่ึงนกัท่องเที่ยวยงัจะสามารถมองเห็นละอองน ้าท่ีสาดกระเซ็นขึ้นสู่ทอ้งฟ้าจาก
ระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกดว้ย 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอกลิสตาดีร์ (Egilsstaðir) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 15 นาท)ี ซ่ึงเป็น
เมืองที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฟยอร์ดทางตะวนัออก และเมืองน้ียงัตั้งอยู่ใกลก้บัป่าท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ทีช่ื่อว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลยท์ (Lagafljót) ที่
เป็นถูกกล่าวขานถึงในต านานว่าเป็นท่ีอยู่ของสัตวป์ระหลาดในน ้า 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดินทางสู่  เวสตราฮอร์น (Vestrahorn) (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 30 นาท)ี  เป็นภูเขาท่ี
อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ มียอดเขาที่มีลกัษณะเป็นยอดแหลมสองยอด อยู่ใกลก้บัโจ
กุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งและฟยอร์ดทางดา้นตะวนัออก ตั้งอยู่ท่ีคาบสมุทร Stokksnes 
ใกลก้บัเมือง Höfn แต่เวสตราฮอร์น ไม่ไดเ้หมือนกบัภูเขาลูกอ่ืนๆ ในประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีท ามาจากเหล็กและ
ธาตุแม็กนีเซียมจากหินแกบโบร จึงท าให้ภูเขาหินสองลูกน้ีมีสีด าและมีลกัษณะเป็นหยกัๆ เขาหินสีด าน้ีแยกออก
จากภูเขาท่ีใกล้ๆ  กบัอุทยานแห่งชาติวตันาโจคุล (Vatnajökull National Park) หุบเขาเวสตราฮอร์นมีความสูงถึง 
454 เมตร หันหนา้เขา้หาทะเลซ่ึงอยู่ทางทิศใตแ้ละลอ้มรอบดว้ยชายฝ่ังทะเลท่ีเต็มไปดว้ยหาดทรายซ่ึงเป็นบา้น
ของแมวน ้า เหมือนๆ กบัชายหาดในประเทศไอซ์แลนด์ แต่ทว่าชายหาดท่ีน่ีนั้นมีสีด าเน่ืองจากเป็นเกาะท่ีเป็น
ท่ีตั้งของภูเขาไฟ  
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น าท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้
ดว้ยกนัทั้งน ้าตก ชายหาดสีด าและธารน ้าแข็งสีขาว ธารน ้าแข็งวทันาโจกุล Vatnajökull ธารน ้าแข็งหิมะท่ีมีอายุ
มากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรป  
โดยธารน ้าแข็งมีพ้ืนท่ีกว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียงัมีถ ้าน ้าแข็งท่ีสวยสุดๆ หาชมไดย้าก 

ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมที่พัก 
พัก              FOSSHOTEL VATNAJÖKULL  หรือระดับเทยีบเท่า   
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วันทีห่ก   (6) วัทนาโจกุล – ICE BEACH - SNOW MOBILE - AMPHIBIAN BOAT TOUR - วิก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดนิเล่นชายหาดน ้าแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกนัว่า Diamond Beach ชายหาดใกลก้บัธาร
น ้าแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมกีอ้นธารน ้าแข็งท่ีอยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านเปิดประสบการณต์ะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน ้าแข็ง 

 
จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์ดว้ยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง 
ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง ( คนัละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันนอ็ก, 
ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มใีห้ทกุท่าน  ผู้ขบัขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนญุาติขบัขี)่  
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือสะเท้ินน ้าสะเท้ินบก AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน า้แขง็โจกุลซาลอน 
(Jokulsarlon Glacier Lake) ทีเ่กิดขึ้นครั้ งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตวัเพ่ิมพ้ืนท่ีขึ้นเร่ือยๆ 
ในทุกๆปี ในปัจจุบนักินพ้ืนที่กวา้งถึง18 ตารางกโิลเมตร โดยมีความลึกของน ้าถึง 200 ม. ทะเลสาบธาร
น ้าแข็งโจกุลซาลอนจึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่ง
น ้าแข็งกอ้นใหญ่ท่ีละลายลงมาจากภูเขาน ้าแข็งดา้นบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจไดพ้บกบันกทะเลสีด าท่ี
ริมฝ่ังทะเลตอนปลายท่ีเช่ือมระหว่างทะเลกบัโจกุลซาลอน ที่มีช่ือเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ี
เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะไดเ้ห็นสิงโตทะเลที่ด าผุดด าว่าย หรือหาอาหารอย่างใกลชิ้ด 
นอกจากนั้นสถานท่ีน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั JAMES BOND และBATMAN อีกดว้ย  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 193 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.30 นาท)ี หมู่บา้นทางตอน
ใตข้องประเทศ มีชายหาดสวยสีด า ซ่ึงเคยไดร้ับการโหวตวา่เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก               HOTEL  VIK I MYRDAL   หรือระดับเทียบเท่า   
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วันทีเ่จ็ด  (7) วิก – Ice Cave – หาดทรายด า – น ้าตกสโกการ์ฟอสส์ - น ้าตกเซลจาลันด์ฟอสส์  
    เซลฟอสส์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านชม ถ ้าน ้าแข็ง KATLA ICE CAVE ซ่ึงท่านจะไดต้ื่นตาตืน่ใจไปกบัน ้าแข็งหลากหลายชั้นใน
สีสันที่แตกต่างกนัจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว คุณจะไดพ้บกบัธารน ้าแข็ง Kötlujökull ดา้นนอก ซ่ึงมีโดม
น ้าแข็งท่ีเกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหัศจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ดว้ยรู้ขนาดใหญ่บนหลงัคาท่ี
ท าให้แสงอาทิตยส์ามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านชม หาดทรายสีด า (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 
20 นาที) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทัว่ไป เกิดจาก  
การเยน็ตวัของลาวาอย่างรวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก 
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จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัน ้าตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 

นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็น ธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรก
ผา และหุบเหวแลว้  
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น าท่านชม น ้าตกเซลจาลนัด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) น ้าตกทีมี่
ช่ือเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์ น ้าตกแห่งน้ีแมจ้ะค่อนขา้งแคบแต่สูง 
โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้าเซลย่าลนัด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น ้าสายน้ีมตีน้ก าเนิด
อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล ์(Eyjafjallajökull Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้ารน ้าแข็งแห่งน้ีไดป้ะทุขึ้นและ
ก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทัว่ยุโรปมาแลว้ ท่านจะตืน่ตาตื่นใจกลบักบัสายน ้าตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่
พ้ืนราบ ให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก 
พัก              HOTEL SOUTH COAST     หรือระดบัเทยีบเท่า   

วันทีแ่ปด  (8)  เซลฟอสส์ – THORLAKSHOFN - ข่ีม้า – น ้าตกกูลล์ฟอสส์ - น ้าพุร้อนเกย์เซอร์ 
    ซิงเควลลีร์ -กรุงเรคยาวิก  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ THORLAKSHOFN (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน าท่านผจญภยัดว้ย
การขี่มา้ในชนบทของไอซ์แลนด์ (HORSEBACK RIDING TOUR) ท่านจะไดสั้มผสักบัความสง่างามของมา้
ไอซแลนด์ และไดช่ื้นชมธรรมชาติอนังดงามในฤดูร้อนคณุสามารถเพลิดเพลินกบัวนัที่สดใสและหญา้สีเขียว 
และในฤดูหนาว คุณสามารถช่ืนชมหิมะสีขาวที่ปกคลุมภูมทิศัน์ที่สวยงาม (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  
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จากนั้นน าท่านชมน ้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 102 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.30 นาที) หรือไน
แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั
ให้อยูใ่นเส้นทาง “วงกลมทองค า” ท่ีเมื่อผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้งมาท่องเที่ยว ช่ือน ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากค า
ว่า Gull ที่แปลว่า ทองค า และ Foss ที่แปลว่า น ้าตก เม่ือรวมกนัหมายถึง น ้าตกทองค า ถือเป็นหน่ึงในความม+
หัศจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกที่เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างท่ี
ความสูงกว่า 30 เมตร  
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านชมน ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาท)ี ซ่ึงเป็นที่มาของค าว่า กียเ์ซอร์ Geyser ท่ีใชก้นัทัว่โลก น ้าพุร้อนที่น่ีพวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต 
ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจา้บรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลงังานที่อยู่ใตหิ้นเปลือกโลก 
ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความร้อนให้เป็นพลงังาน
ไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศ   

 

น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ Golden Circle 
ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, ววัและมา้ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคญั

ในประวตัิศาสตร์ของชาติคือ อทุยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 
60 กม. ใช้เวลา 50 นาที) มรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีป
อเมริกาเหนือ สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาไดก้่อตั้งเม่ือปี 
ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ 
Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส 
(Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์(Hengill) เป็นจุดก าเนิดดา้นประวตัิศาสตร์และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่
มีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 40 นาที) ไดร้ับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควนั) 
เน่ืองจากควนัไอน ้าท่ีพวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีต านานไวกิ้งโบราณที่มีหลกัฐานแสดงถึงการ
ปกครองดนิแดนแถบน้ีมาก่อน น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนLaugavegur ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของกรุงเรคยา
วกิ เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก               GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   
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วันที่เก้า   (9)  เรคยาวิก - ชมเมือง - บ่อน ้าแร่บลูลากูน 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านถ่ายรูปกบั Solfar หรือช่ือภาษาองักฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือท่ีตั้งอยู่ในกรุง 
Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลกัช่ือ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมกัจะเขา้ใจผิดว่ามนัคือสัญลกัษณ์
เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแลว้ The Sun Voyager มีความหมายโดยนยัเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญ
พระอาทิตยด์ว้ย เป็นอีกหน่ึงงานประติมากรรมทีน่กัท่องเทีย่วไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก 

น าท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท์ี่สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็น
จุดที่สูงอีกจุดหน่ึงของเมืองท่ีเมือ่ขึ้นไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ โบสถน้ี์มี
ความส าคญัในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์ สถาปนิกกดุโยน (Guðjón 
Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท ์รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเร่ิม
สร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986  
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แลว้น าท่านไปชมสถานที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นที่มีเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ชาติอนั
น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รับรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเยน็ ชมรัฐสภา
ของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง 

 
น าท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ท่ีมเีอกลกัษณโ์ดดเด่นไวค้อยตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง โดย
สถาปนิก อิงกิมูนดร์ู เป็นผูอ้อกแบบอาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยู่บนฐานท่ีคลา้ยถงัน ้ามองเห็นไดใ้น
ระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน ้า 
และร้านขายของท่ีระลึก  
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านชมและแช่ บ่อน ้าแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน ้าพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศอุณหภมิูเฉล่ียของน ้าท่ี 40 องศาเซลเซียส โดยน ้าใน
บ่อน ้าแร่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคณุช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกบั โรคผิวหนงั  อิสระให้ทุกท่าน
ผ่อนคลายและพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก               PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL     หรือระดบัเทียบเท่า   

วันทีสิ่บ   (10)  เรคยาวิก – โคเปนเฮเก้น - ช้อปป้ิง 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX 
  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวกิ 
07.25 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204 
12.43 น. เดินทางถึงทางอากาศโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก น าท่านตรวจรับสัมภาระ 
 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ย่านวอล์คกิง้สตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกเร่ิมจากศาลาว่า
การเมืองไปส้ินสุดท่ี KongensNytorv ที่มีสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส,พอร์ซเลน 
เป็นตน้รวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่  

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู  SEAFOOD PLATTER 
ที่พัก               CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWER HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า   

วันที่สิบเอ็ด   (11)  โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านชม รูปป้ันนางเงือกน้อย (Little Mermaid) ท่ีนัง่อยูบ่นกอ้นหินบริเวณท่าเรือโคเปนเฮเกน้ สร้างขึ้นเม่ือปี 
1913 ตามความตอ้งการของ Carl Jacobson ผูผ้ลิตเบียร์ชาวเดนนิช ซ่ึงเกิดความประทบัใจขณะชมการแสดง
ละครที่สร้างจากนิทานเร่ือง “The Little Mermaid” ผลงานของกวีและนกัแต่งนิยายช่ือดงัของเดนมาร์ก Hans 
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Christian Anderson จึงไดว้่าจา้ง Edvard Eriksen ศิลปินทอ้งถ่ินให้สร้างงานประติมากรรมส าฤทธ์ิช้ินน้ีขึ้น จน
กลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัอย่างหน่ึงท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนของประเทศเดนมาร์ก  

 
จากนั้นชม น ้าพุ Gefioin เป็นช่ือเทพเจา้ในต านานของชาวสแกนดิเนเวียน ตามต านานเล่าว่ากษตัริย ์Gylfi 
ผูป้กครองดนิแดนที่ในปัจจุบนัคือ สวีเดนไดก้ล่าวกบักลุ่มสตรีที่รักสนุกว่า หากอยากมีงานร่ืนเริงต่อไปให้ท า
การขดุไถแผ่นดินในอาณาจกัรให้ไดม้ากที่สุด โดยให้ใชว้วั 4 ตวั ขณะนั้นมีสตรีช่ือ Gefion อาสาท า โดยเสกให้
ลูกชายที่เกิดกบัยกัษใ์ห้กลายเป็นววั 4 ตวั และขุดไถเอาดินแดนลากมาท้ิงไวท่ี้ทะเลทางดา้นตะวนัตก จนกระทัง่
ถูกพดัพามาอยู่ทางใตข้องสวีเดน ท่ีมีช่ือวา่ Zealand ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงโคเปนเฮเกนในปัจจุบนั รูปป้ันดงักล่าว
จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณก์ารเกิดเมืองแห่งน้ี น าท่านชมเขตย่านท่าเรือท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต ์
ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ไดร้ับการยกย่องให้เป็น
แหล่งบนัเทิงท่ีเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวังอมาเลยีนบอร์ก 
(Amalienborg Palace) หรือพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศเ์ดนมาร์กแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวที่มี
ช่ือเสียงของประเทศ โดยเฉพาะการเปล่ียนเวรทหารท่ีเล่ืองช่ือ เป็นท่ีตั้งของพระบรมรูปทรงมา้ท่ีไดช่ื้อว่าสวย
ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลก ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑเ์กี่ยวกบัราชวงศท่ี์จดัแสดงเร่ืองราวและขา้วของส าคญัต่างๆ 
จากในอดีตกว่า 150 ปีอีกดว้ย จุดเดน่ของพระราชวงัแห่งน้ีคือเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (Rococo 
Architecture) เดิมทีพระราชวงัเเห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนของราชวงศเ์ท่านั้น แต่ต่อมาในปีค.ศ. 
1794 พระราชวงัหลกัแห่งเดิมไดเ้กิดเหตุไฟไหม ้เหล่าราชวงศเ์ดนมาร์กมาจึงไดย้า้ยมาใชพ้ระราชวงัอมาเลียน
บอร์กเป็นท่ีประทบัมาจนถึงปัจจุบนั โดยพระราชวงัแห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เก
รเธอที่ 2 (Queen Margrethe II) แห่งเดนมาร์กเป็นเวลานานกว่า 40 ปี จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออก
เดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ 
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14.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG951 

วันที ่ (12)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ   
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
 

************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

12 – 23 ก.ค. 2565   229,900 229,900 225,900 220,900 35,000 

 
** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษนี ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านงึถงึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษทัได้จ่ายเงนิ
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตัิเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
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อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋า 
การจองและการช าระ  

a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
 ◊ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน ไอซ์แลนด์ แอร์ อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20  กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน)   
      ถือข้ึนเคร่ืองได ้10 กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 

 


