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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
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 2 กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-โบสถฮ์อลลก์ริมสเคิรก์ยา-ซันโวยาจ-เพอรแ์ลน 

01.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 
เที่ยวบินที่ TG905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.20 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (น าท่านเปลีย่นเครื่องเพือ่เดินทางสู่เมือง
เรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด)์ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
*** อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรเิวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยโูร *** 

14.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์เที่ยวบิน
ที่ FI205 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.15 ชั่วโมง) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด(์Iceland) เป็นเมือง

หลวงซึ่งตัง้อยู่ใกลก้ับขัว้โลกเหนือมากที่สุด มีความสวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆ ในแถบ
สแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีเพียบพรอ้มดว้ยความบริสทุธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบา้นเรือนสีลกูกวาดรูปทรง
น่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตรเ์รื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ 
“ดินแดนน า้แข็ง” น าท่านชมเพอรแ์ลน(Perlan) ก็มีความโดดเด่นและน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก ทัง้
ความสวยงามแปลกตาและเป็นอีกจุดแลนดม์ารค์ที่ส  าคัญของไอซแ์ลนด ์เป็นอาคารที่มีความสงู 25.7 
เมตร โดยที่ดา้นบนนัน้มีลกัษณะเป็นลกูโลกครึง่ลกู ตัง้อยู่บนอาคารรูปทรงกระบอกที่มีจ  านวน 4 อาคาร 
โดยแต่ละอาคารจะมีความสูง 5 ชั้นด้วยกัน และมีพืน้ที่ใช้สอยกว่า 10,000 ตารางเมตร นับว่าเป็น

อาคารที่งดงามละแปลกอย่างมาก รวมทัง้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่อย่างมากมาย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ทีเ่พอรแ์ลน 

พักที ่Hotel Grand Reykjavik หรือเทยีบเท่าระกับ 4 ดาว 
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 3 เรคยาวิก-โบสถฮ์อลลก์ริมสเคิรก์ยา-อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีรกิสัน-บ้านฮอฟด ิ
 บอรก์ารเ์นสคีรก์จูเฟล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านถ่ายภาพกับ โบสถฮ์อลลก์ริมสเคิร์กยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสตน์ิกายลูเธอรนั แลนด์

มารก์ส าคญัของเมืองเรคยาวิก ว่ากนัว่าเราสามารถมองเห็นโบสถแ์ห่งนีไ้ดจ้ากเกือบทุกที่ในเมือง โบสถ์
มีความสงู 74.5 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท ์ 
สถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกุดโยน ซึ่งกว่าจะไดส้รา้งก็ใชเ้วลานานหลายปี รวมระยะเวลาการก่อสรา้ง
ทั้งหมด 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน(Leifr Eiriksson) ยืน
ตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ ซึ่งในประวติัศาสตรไ์อซแ์ลนดถื์อว่าวาเลฟร ์เป็นชาวนอสรช์าติยุโรปคนแรกที่ไป
เหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรียน์ีส้หรฐัอเมริกามอบให้แก่
ไอซแ์ลนดเ์นื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รฐัสภาของไอซแ์ลนด ์

 แวะถ่ายรูปและชื่นชมผลงานอันสวยงาม สถาปัตยกรรมซันโวยาจ(Sun Voyager) ถือเป็นจุดสนใจ
ยอดฮิตที่ตัง้อยู่บนเลียบชายฝ่ังทะเลใกลก้บัฮารป์ารค์อนเสิรต์ฮอลล ์รูปป้ันที่เรียงรายมุ่งตรงไปยงัภูเขา
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เอสจนัเหล่านีถื้อเป็นทศันียภาพ ที่สวยงามมาก ถา้คณุไดล้องสงัเกตดกู็จะเห็นว่ามีรูปป้ันอ่ืนๆมากมาย
อยู่ทั่วไปในเมืองนี ้ พิพิธภณัฑส์ถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สดุสองแห่งของที่นี่มีชื่อว่าพิพิธภณัฑอิ์น่า จอนสนั  
น าท่านชมสถานที่ส  าคัญอีกแห่งหนึ่งคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi House) บา้นที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์
ของชาติอันน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รบัรองและจัดเลีย้ง ผูน้  า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยุติ
สงครามเย็น น าท่านชมดา้นนอกรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และศาลาเทศบาลเมืองไดเ้วลาอันสมควร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์(West Iceland) น าท่านเดินทางสู่เมืองบอรก์าร์
เนส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมคีรก์จูเฟล(Kirkjufell) หรือ “ภเูขาโบสถ”์ เป็นภเูขาที่คลา้ยกบัโบสถ ์หรือหมวกของแม่มด เป็น
หนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซแ์ลนด์ ตัวภูเขามีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน เชื่อกันว่า
ฟอสซิลชัน้ลา่งสดุเกิดตัง้แต่ยุคน า้แข็งนบัลา้นปี สว่นชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงที่ยุคน า้แข็งเริ่มอุ่น
ขึน้ คีรก์จเูฟลเป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทัง้ปี นกัท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่เพื่อถ่ายภาพสวยๆ 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Icelandair Hotel Hamar, Borgarnes หรือเทยีบเท่า 
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 4 บอรก์ารเ์นส-อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร-์ชมรอยแตกเปลือกโลก-น ้าตกกุลลฟ์อสส-์ไกเซอร ์
 ซีเครทลากูน-เซลฟอส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกของไอซแ์ลนด ์ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปีค.ศ. 1928  ถูกขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้
เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของ
แผ่นดินทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในโลก(The Mid-Atlantic Rift) แลว้ยงัมีภเูขา ทุ่งลาวา หบุผา ถ า้ ล  าธาร น า้ตก
และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึน้ในแต่ละปี เนื่องจากมีการ
เคลื่อนตวัแยกออกจากกนัอยู่ตลอดเวลา พรอ้มชมรอ่งรอยอาคารรฐัสภาอนัเก่าแก่ตัง้แต่ปี 930 อิสระให้
ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม น าท่านชมความงามของน ้าตกกุลลฟ์อสส(์Gullfoss) หรือ “ไนแอง
การา่แห่งไอซแ์ลนด”์ เป็นน า้ตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่ง จดุเด่นของกลุลฟ์อสสคื์อการ
ไหลของน า้ตกเป็นรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบ
เขาธารน า้แข็งลกึเบือ้งลา่ง จนเกิดกลุม่ละอองน า้สีขาวคลา้ยกลุม่ควนัพุ่งขึน้มาจากหุบเขาลกึซึ่งเกิดจาก 



KEU131111-TG ไอซแ์ลนด ์11วัน8คนื 

glacial floods ครัง้รุนแรงในช่วงปลายยุคน า้แข็ง นบัเป็นอีกหนึ่งในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดับ
โลก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมไกเซอร(์Geysir) เป็นน า้พรุอ้นที่สงูที่สดุของไอซแ์ลนด ์เวลาพุออกมาบางครัง้สงูถึง 80 เมตร 
เมื่อน า้พหุยุดการพุบริเวณนัน้จะอบอวลไปดว้ยไอน า้ดแูลว้เหมือนมีหมอกควนัปกคลมุอยู่ ไกเซอรท์ี่นี่ยงั
เป็นต้นต ารับของค าว่าไกเซอร์ที่ใช้เรียกน ้าพุลักษณะนี ้ทั่วโลก น ้าพุร ้อนไกเซอรเ์ป็นลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที่เกิดขึน้ชั่วคราว โดยอายุของไกเซอรจ์ะมีอายุเพียงไม่ก่ีพนัปีเท่านัน้ และสามารถพบไกเซอร์
ไดเ้พียงไม่ก่ีแห่งในโลก ซึ่งหนึ่งในนัน้คือที่ประเทศไอซแ์ลนด ์นบัเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติที่หาชม
ไดย้ากชนิดหนึ่ง น าท่านชมซีเครทลากูน(Secreat Lagoon) ตัง้อยู่ใกลก้ับหมู่บา้นฟลูดิร ์(Flúðir) เป็น
บ่อน า้พรุอ้นทางธรรมชาติที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซแ์ลนด ์โดยมีประวติัความเป็นมานับยอ้นไป
ไดถ้ึงปี ค.ศ. 1891 ซีเครทลากูนถูกละทิง้มาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรบัปรุงใหม่และเปิดใชง้านอีกครัง้ใน
ปี ค.ศ.  2014 อณุหภูมิของสระน า้แห่งนีจ้ะเฉลี่ยอยู่ที่ 38-40°C ตลอดทัง้ปีเช่นเดียวกบับ่อน า้รอ้นขนาด
ใหญ่ทั่วไป และที่ส  าคัญตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางวงกลมทองค า(Golden Circle) มากนัก ท าให้ซี
เครทลากูนเหมาะส าหรบัแวะมาแช่น า้รอ้นก่อนหรือหลงัจากเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ บนเสน้ทางวงกลม
ทองค าอันโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานที่ส  าหรับแช่น า้รอ้นแลว้ ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความ
สวยงามคุม้ค่าแก่การมาเยี่ยมเยือนเช่นกนั อิสระใหท้่านแช่ตวัผ่อนคลายที่บ่อน า้พรุอ้นซีเครทลากูนตาม
อธัยาศยั (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายน ้าใหเ้ช่า ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองที่มี
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ประชากรอาศยัอยู่มากที่สดุแห่งหนึ่งในไอซแ์ลนดต์อนใต ้อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่การคา้ และอตุสาหกรรมที่มี
อยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 
พักที ่Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
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 5 เซลฟอส-น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส-์น ้าตกสโกกาฟอสส-์หมู่บ้านวิก-เรยนิ์สฟายาร่า-เคลาสตู์ร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมน ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส(์Seljalandfoss) น า้ตกที่มีชื่อเสียงและถกูขนานนามว่าเป็นน า้ตกที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซแ์ลนด ์เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้เซลย่าลนัดซ์่าซึ่งมีตน้ก าเนิดอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 
น า้ตกแห่งนีแ้มจ้ะค่อนขา้งแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความสงู และนกัท่องเที่ยวสามารถเดินลอดไปหลงัม่าน
น า้ตกได ้เป็นการเที่ยวชมน า้ตกที่ใหม้มุมองแปลกตาและน่าคน้หาต่างจากท่ีอ่ืนๆ  

น าชมน ้าตกสโกกาฟอสส(์Skogafoss) คือแลนดม์ารก์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซแ์ลนด ์
นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นน า้ตกที่มีชื่อเสียงที่สุดทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยงัเป็นน า้ตกที่สูงที่สุด 
โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน า้ตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซแ์ลนดอี์กดว้ย 
สโกกาฟอสสเ์ป็นน า้ตกขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หากนกัท่องเที่ยวมาถึงที่นี่
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ในช่วงเวลาที่มีแดดส่องมาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินน า้อยู่ดา้นหนา้น า้ตกไดอ้ย่างชดัเจน บางครัง้
หากโชคดีอาจไดเ้ห็นรุง้กินน า้สองชัน้ ซึ่งสวยงามและน่าประทบัใจมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซแ์ลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับ
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้่าจะ

ไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรยท์ี่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมเรยนิ์สฟายาร่า
(Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
โลก ทรายสีด าที่ชายหาดแห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว
หินบะซอลตท์ี่ถูกพดัพาไปสะสมตวับรเิวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีม้ีความหนาแน่นและทนทานต่อการ
แตกสลายผพุงั บรเิวณนีเ้ป็นบรเิวณที่คลื่นพดัแรง จะพดัเอาวตัถทุี่มีความหนาแน่นนอ้ยกว่าออกไป วตัถุ
ที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักนัอยู่ จนกลายเป็นชายหาด
ที่มีทรายสีด า 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคีรก์จูแบจารเ์คลาสต์ูร(์Kirkjubaejarklaustur) หรือนิยมเรียกกนัว่า เคลาสต์ูร์
(Klaustur) เป็นหมู่บา้นท่องเที่ยวเล็กๆที่มีชื่อเสียงของเขตซูทือรล์ันต์หรือเขตทางใต ้ 1 ใน 8เขตการ
ปกครองของประเทศไอซแ์ลนด ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Klaustur หรือเทยีบเท่า 
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 6 เคลาสตู์ร-์อุทยานแหง่ชาติสกาฟตาเฟล-โจกุลซารล์อน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล(Skaftafell National) ผ่านชมทัศนียภาพทางใต้
ของไอซแ์ลนด ์ซึ่งเต็มไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชัน้หินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคย
เห็นที่ไหนมาก่อน เดินทางถึงเขตอทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกบัธารน า้แข็งพนัปีวทั
นาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ที่ทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซแ์ลนดท์ี่ชื่อว่า ทะเลสาบธาร
น ้าแข็งโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึน้ครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และ
ค่อยๆ ขยายตวัเพิ่มพืน้ที่ขึน้เรื่อยๆ ในทกุๆปี ในปัจจบุนักินพืน้ที่กวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ลึกของน า้ถึง 200 เมตร ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอน จึงไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดบัสอง
ของประเทศไอซแ์ลนด ์เดินทางถึงธารน า้แข็งโจกลุซาลอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมโจกุลซารล์อน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายกุว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์และใหญ่
เป็นอนัดบัสามของโลก ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรป
รวมกัน ท่ีนี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์นัโด่งดงัมาแลว้หลายเรื่อง นอกจากที่นกัท่องเที่ยวจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบั
ภาพของกอ้นน า้แข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาจ านวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขาน า้แข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็ม
ทะเลสาบธารน า้แข็งขนาดแปดพนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี ้ที่โจกลุซารล์อนยงัเป็นจดุที่สามารถนั่งเรือล่องไปตามแนว
ภเูขาน า้แข็งไดด้ว้ย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเคลาสต์ูร(์Klaustur) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Klaustur หรือเทยีบเท่า 
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 7 เคลาสตู์ร-์เมียรด์าลสโ์จกูล-ธารน ้าแข็งเมยีรด์าลโจกุล-ขับสโนวโ์มบลิ-เซลฟอส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่มียรด์าลสโ์จกูล(Myrdalsjokull) เพื่อน าท่านเก็บเก่ียวประสบการณก์ารท่องเที่ยวบน
ธารน า้แข็ง ดว้ยการขบัขี่รถสโนวโ์มบิลตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูง
ที่สุดของโลก มีความกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพืน้ที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตรตะลุยไปในทุ่งน า้แข็ง
กวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว , หมวก
กนันอ็ค, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท) น าท่านสมัผสักบัประสบการณก์ารนั่งรถซุปเปอรจ์ิป๊ ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก
บริเวณทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บวิวทิวทัศนใ์นส่วนที่รถสโนวโ์มบิลตะลุย
ไปไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสโคก้าร(์Skogar Village) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับหน้าผาเดียร์โฮไล(Dyrholaey) อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเที่ยว เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากถนนเสน้หลกัลกัษณะเด่น คือ เป็นหินที่ก่อตวัเป็นรูปโคง้ มีทางลอด
ตรงกลางซึ่งการโคง้นีเ้กิดจากการระเบิดของภเูขาไฟในอดีต น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส(Selfoss)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
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 8 เซลฟอส-บลูลากูน-เรคยาว ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่บลูลากูน(Blue Lagoon) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ ที่มี
นกัท่องเที่ยวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบ่อน า้รอ้นสีฟ้าที่อดุมไปดว้ยแรธ่าตนุานาชนิดจากใตดิ้น 
แร่ธาตุบางชนิดนอกจากจะมีสรรพคุณในการบ ารุงผิวพรรณแลว้ ยังรกัษาโรคผิวหนังบางชนิดไดด้ว้ย 
สามารถลงไปแช่ตวัในบ่อน า้พรุอ้นเพื่อความผ่อนคลายได ้ซึ่งอณุหภูมิของน า้ในบ่อเป็นอณุหภูมิที่ก าลงั
พอเหมาะส าหรบัการผ่อนคลายกลา้มเนือ้และเสน้เอ็น น า้ในบลูลากูนจะเปลี่ยนใหม่อัตโนมัติทุกๆ 48 

ชั่วโมง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชดุว่ายน า้ใหเ้ช่า ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านกลบัสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝาก ของที่ระลึกบริเวณถนน
คนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า 
“wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเสน้ทางเดินสู่ บ่อน า้พุรอ้น โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรค
ยาวิคจะเดินทางไปซกัลา้งเสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่มโดยใชเ้สน้ทางสายนี ้ปัจจุบนัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งรวม
ของหา้งสรรพสินคา้ และ รา้นเสือ้ผา้บติูคมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Grand Reykjavik หรือเทยีบเท่าระกับ 4 ดาว 
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 9 เรคยาวิก-โคเปนเฮเกน-สต้อยท-์นูฮาวน ์
04.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดินทางไปยงัสนามบินกรุงเรคยาวิก เพื่อไปยงักรุงโคเปนเฮเกน 
07.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ 

เทีย่วบินที ่FI204 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.15 ชั่วโมง) 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ เมืองหลวงธุรกิจที่ส  าคญั เนื่องจากมีการ

ท าประมง การขนส่งสินคา้การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่ สวยงาม และ
น่าสนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปป้ิงสายส าคัญของเมืองที่ เรียกว่า สตร้อยท์ (The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายที่ยาวที่สดุของโลกอีกดว้ย ถนนสายนีเ้ชื่อมต่อกบัจตัรุสั
คองนูโทรวซ์ึ่งมีพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคน
เดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายชนิด ทัง้สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์
ยิ่งพระอาทิตยใ์กลต้กดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี ้ยิ่งเต็มไปดว้ยความคึกคกั และสีสนั ทัง้คนใน
เมืองที่ออกมาเดินเล่น และนกัท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ 
ยงัมีสินคา้ของที่ระลึกใหเ้ลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินกับการเดิน
เลน่ และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า 
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกที่สวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณที่ไดร้บัการ
บูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้ังเคยเป็นที่พ านัก
ของฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอรซ์นั ราชานกัเขียนแห่งโลกนิทานผูเ้ลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย อาทิ เงือก
นอ้ย ลกูเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากนัว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่บา้นของเขาในนู
ฮาวนน์ีเ้อง ยิ่งท าใหย้่านนูฮาวนเ์ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งไปเยี่ยมชมกนัใหไ้ด ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel AC by Marriott, Copenhagen หรือเทยีบเท่าระกับ 4 ดาว 

 10 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอรก์-น ้าพุเกฟิอ้อน-ลิดเดิล้ เมอรเ์มด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen)  เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึน้ในราว
คริสตศ์ตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปดว้ยธรรมชาติที่
สวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก 
(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวัง
แห่งนีก้่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้
วังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็น
วงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาไดอ้ย่างสบาย เนื่องจากพระราชวัง
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แห่งนีไ้ม่มีรัว้กั้น จัตุรสัดา้นหนา้ของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรียข์องกษัตริยเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดู
สง่างามยิ่งนกั น าท่านถ่ายภาพกับน ้าพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) อนุสาวรียท์ี่เป็นที่มาแห่งต านาน
ในการสรา้งประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พรูุปป้ันผูห้ญิงก าลงัถือแสไ้ล่ววั 4 ตวั ที่มีต  านานเลา่ขานกนัว่า เทพ
เจา้ผูท้รงอิทธิฤทธิ์ดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินีเกฟิออ้น จึงแปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็น
โคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ า้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมารก์ น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล 
เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่ส  าคัญของกรุง
โคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian 
Andersen) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัที่ท าใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์
แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรกัในเทพนิยายอีกดว้ย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแลว้ 
แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แกว้น า้ พวงกุญแจทั่วกรุง
โคเปนเฮเกนอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที่ TG951 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) 

 11 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร-์จนัทร ์ 19-27 สิงหาคม 65 179,999 179,999 40,900 

ศกุร-์จนัทร ์ 16-26 กันยายน 65 179,999 179,999 40,900 

ศกุร-์จนัทร ์ 07-17 ตุลาคม 65 169,999 169,999 40,900 

ศกุร-์จนัทร ์ 21-31 ตุลาคม 65 179,999 179,999 40,900 
 
หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมบางโรงแรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกั
สามทา่น เพือ่ความสะดวกลกูคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว 
(พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 1 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

