กําหนดการเดินทาง วันที่ 2-10 มีนาคม 2561
วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 61 (1)
กรุงเทพฯ-ออสโล
21.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ จาก
บริ ษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันเสาร์ท่ี 3 มี.ค. 61 (2) กรุงเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์แลนด์ )
00.20 น. ออกเดิ นทารงสู เ่ มื องออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 954 บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน
06.50 น. เดินทางถึงเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง และศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้วอุทยานฟร็ อกเนอร์ หรื อ สวนฟร็ อก ตื่ นตาตื่ นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ ื อกุสตาฟ
วิ กเกแลนด์ จํานวน 212 ผลงาน ใช้เวลาสร้างถึ ง 22 ปี ในการแกะสลักรู ปเหมื อนจากหิ นแกรนิ ต
และการหล่อรู ปคนด้วยสําริ ด กลางแจ้ง ในเรื่ องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุ ษย์ สวนนี้ ยังมีสะพาน,
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นํ้าพุ,สระนํ้า,สนามกีฬา และพื้ นที่จดั กิจกรรมปิ คนิ ค-อาบแดด-เล่นเกมส์ และผ่อนคลายในช่วงฤดูรอ้ น
ถื อเป็ นสวนที่ใหญ่สุดในกรุ งออสโล มีพ้ ื นที่ถึง 32 เฮคเตอร์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
(คืนเงิ นค่าอาหารกลางวันที่สนามบินท่านละ 15 ยูโร)
13.25 น. ออกเดิ นทางสู ่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิ นไอซ์แลนด์เดียร์ เที่ยวบิน FI
319
15.15 น. เดิ นทางถึ งสนามบิ นนานาชาติ เคฟลาวิ ค สนามบิ นกรุ งเรคยาวิ ค (REYKJAVIK) เมื องหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ เป็ นเมื องหลวงที่ ตัง้ อยู ใ่ กล้กบั ขัว้ โลกเหนื อมากที่สุด โดยตัง้ อยู ไ่ ม่ไกลจากเส้น
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก เดินทางไปยังเมื องวิค ผ่านนํ้ าตกสโกการ์ Skogarfoss แวะถ่ายภาพ นํ้าตก
ที่มีความสู งถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ได้ช่ ื อว่าเป็ นนํ้าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ ด้วยภาพ
ของม่านนํ้าสี ขาวขนาดใหญ่ท่ ีทรงพลัง ไหลเทลงมาสู พ่ ้ ื นเบื้ องล่างตัดกับลานกว้างและโขดหิ นด้วยมอส
สี เ ขี ย วบนกรวดดิ น สี ดํ า ที่ เกิ ด จากเถ้า ถ่ า นลาวาในและ ผ่า นนํ้ าตกเซลจาลั น ต์ ฟ อสส์
(Seljalandsfoss Falls) เป็ นหนึ่ งในนํ้าตกที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยนํ้าตกมีความสู ง
ประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกับนํ้าตกชื่ อดัง
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั ณ Katla Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่อาทิตย์ท่ี 4 มี.ค. 61 (3) Glacier Lagoon-ธารนํ้ าแข็ งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน-หมู่บา้ นวิค
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางไปยัง โจกุลซาลอน ผ่านชมหาดทรายดํา
(Black sand Beach) ซึ่ งเกิ ด จาการสึ ก กร่ อ นของหิ น ลาวาและแนวหิ น บะซอลต์ นั บ เป็ นหนึ่ งใน
ชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่ งบนโลก นําท่านล่องเรื อชมทะเลสาบธารนํ้าแข็ง Glacier
Lagoon
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ่ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ (SKAFTAFELL
NATIONAL PARK) ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็ นแนวกว้างที่เกิดการเย็ นลงอย่างช้าๆทําให้เกิดแนว
แตกเป็ นเสาเหลี่ยมในเมื อง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ถื อได้วา่ เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนั
น่ า ทึ่ ง จนเข้า สู ่ เ ขตอุ ท ยานฯที่ ใหญ่เ ป็ นอัน ดับ 2 ตั้ง อยู ่ ใ ต้ธ ารนํ้ า แข็ ง ที่ ใหญ่ ท่ ี สุ ดเรี ยกว่ า
VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารนํ้าแข็งทัง้ หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนาประมาณ 1,000 เมตร
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Katla Hotel หรื อระดับเดียวกัน
สําหรับการชมแสงเหนื อซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยทัว่ ไปแล้วท่านสามารถพบ
เห็นแสงเหนื อได้บ่อยครัง้ ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งในแต่ละโรงแรมจะ
มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสงเหนื อขึ้ น เพื่อให้แขกที่มาพักในโรงแรมได้มีโอกาส
ได้บนั ทึกภาพเป็ นที่ระลึ ก แต่สําหรับท่านที่ มีความประสงค์จะซื้อทัวร์เพิ่มเติมในการนัง่ รถไป
ชมแสงเหนื อ ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ณ โรงแรมที่พกั หรือประสานงานผ่าน
ทางหัวหน้าทัวร์ที่นําคณะไป ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ท่านสามารถชําระโดยตรงกับ
ทางโรงแรมที่พกั ได้ทนั ที ทัง้ นี้ ทัง้ นัน้ ปรากฏการณ์แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
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ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถพบเห็นได้เสมอ บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถพบเห็นแสงหนื อได้ในวันที่เดินทาง
วันจันทร์ท่ี 5 มี.ค. 61 (4) หมู่บา้ นวิค-ธารนํ้ าแข็ ง Myrdalsjokull-ขับรถสโนว์โมบิล-เซลฟอสส์
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นําท่านสู ่ หมู่บา้ นวิก (VIK) หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทางใต้ของ
ไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่ อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่ อปี 1991 เป็ นหมู บ่ า้ นที่ มีฝนตก
มากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึ งแม้วา่ จะไม่ใช่ชายหาดที่ดีท่ ีสุดแต่ก็เป็ นสถานที่น่ามหัศจรรย์ท่ ีน่าไปชมเป็ น
อย่างยิ่ ง นําท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาด อันมีเทื อกเขาที่เกิดจากการสึ กกร่อน ของ
หิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ เป็ นหิ นอัคนี ท่ ี พบได้โดยทัว่ ไป ที่เกิดจากการเย็ นตัวของลาวาอย่าง
รวดเร็ วบนพื้ นผิวโลก อิสระให้ทา่ นเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร ชมความ
งามของธรรมชาติของหมูบ่ า้ นวิค และนําท่านชม Dyrholaey ซึ่งเป็ นหน้าผาสู งชัน ยื่ นเข้าไปในทะเล
เมื่ อขึ้นไปบนหน้าผา มองไปทางเหนื อจะเห็ นธารนํ้าแข็งเมียร์ดาลส์โจกูล (Myrdalsjokull) จากนั้นนํา
ท่าน เดินทางสู ่ หมู่บา้ นสโคก้าร์ (Skogar Village)
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านสู ่ธารนํ้ าแข็ ง Myrdaljokull โดยรถจิ๊ บและ ขับ
รถสโนว์โมบิล ตะลุยอย่างเต็มอิ่ม (2คน ต่อ 1 คัน) เพื่ อนําท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยว
บนธารนํ้าแข็ง ด้วยการ ขับขี่รถสโนว์โมบิ ลตะลุยไปในทุง่ นํ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดิ นแดน
ที่อยูส่ ู งที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็ นอันดับ 4 ที่มีพ้ ื นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุง่
นํ้าแข็งกว้างอย่างเต็ มอิ่มตลอด 1 ชัว่ โมง(คันละ 2 ท่าน) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว,
หมวกกันน็ อก, ถุ งมื อ, รองเท้าบู ๊ท) จากนั้นนํ าท่า น สัมผัสกับประสบการณ์การนั่งรถซุ ปเปอร์จ๊ิ ป
ท่องเที่ยวแบบเจาะลึ กบริ เวณทุ ง่ นํ้าแข็ ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่ อเก็บวิ วทิ วทัศน์ใน
ส่ว นที่ รถสโนว์โมบิ ล ตะลุ ยไปไม่ถึ ง จนได้เ วลาอัน สมควรเดิ น ทางสู ่ เซลฟอสส์ เมื อ งเซลฟอส
(Selfoss) เมื องศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สาํ คัญอีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่ใหญ่ท่ ีสุดทางตอนใต้
ของประเทศ
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั ณ Selfoss Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่องั คารที่ 6 มี.ค. 61 (5) โกลเด้นเซอร์เคิ ล-นํ้ าตกกุลล์ฟอสส์-นํ้ าพุรอ้ นเกี ยเ์ ซอร์-ซิ งเควลลิ ร-์ โบสถ์
ฮัลกรีมสคีรค์ ยา-เพอร์แลนด์
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนื อธรรมชาติของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงกลมทองคํา หรื อ (Golden Circle) สัมผัสทัศนี ยภาพของทุง่ หญ้าสลับกับทุง่
ลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิ ดทัง้ แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นําท่านชมนํ้ าตกกูลฟอสส์
หรื อ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss)ถื อเป็ นนํ้าตกที่มีช่ ื อเสี ยงแห่งหนึ่ งของประเทศ และยังเป็ น
1 ใน 3 สถานที่ ในเส้นทาง วงแหวนทองคํา สถานที่ ที่ผูม้ าเยื อนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่ อนํ้ าตก
Gullfoss นี้ มาจากคําว่า Gull ที่แปลว่าทองคําและ Foss ที่ แปลว่านํ้าตก เมื่ อรวมกันหมายถึ งนํ้าตก
ทองคํา ถื อเป็ นหนึ่ งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็ ง
และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้ องล่างในระดับความสู งกว่า 30 เมตร นํ าท่านชม นํ้ าพุรอ้ นเกย์ซีร ์
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เที่ยง

(GEYSIR) นํ้าพุ ร้อนที่ตงั้ อยู ท่ างทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ของไอซ์แลนด์ มี ความร้อนประมาณ 400 องศา
เซลเซียส พุง่ ขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตนํ้าพุรอ้ น สามารถพุง่ ได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสี ยดายที่ใน
ปัจจุบนั ไม่เป็ นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยงั สามารถพุ ง่ ได้มากสุ ดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที
นับเป็ นหนึ่ งในความมหัศจรรย์ท างธรรมชาติ อีก แห่งหนึ่ งที่ ท่านไม่ควรพลาดนํ าท่านชม นํ้ าพุ ร้อ น
ธรรมชาติ (Geysir)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติท่ ีสรรสร้างขึ้นภายใน
อุทยานแห่งชาติ ธิงเวลลี ร ์ (Thingvellir National Park) อยูท่ างด้านตะวันออกของเรคยาวิ ค เป็ น
อุทยานแห่งชาติ แห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่ งก่อตัง้ ขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ. 1928 ถู กขึ้ นทะเบี ยนจากองค์การ
ยู เ นสโก (UNESCO) ว่า ให้เ ป็ นสถานที่ อัน เป็ นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก
Thingvellir จะมี รอยแตกแยกของแผ่นดิ นที่ย่ ิ งใหญ่ท่ ี สุ ดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมี
ภูเขา ทุง่ ลาวา หุบผา ถํา้ ลําธาร นํ้าตกและทะเลสาบที่ใหญ่ท่ ีสุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลื อก
โลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่ องจากมีการเคลื่ อนตัวแยกออก จากกันอยูต่ ลอดเวลา พร้อมชมร่องรอย
อาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตงั้ แต่ปี 930 อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพ อุทยานแห่งชาติ ธิงเควลลิ ร์(Pingvellir
National Park) ซึ่ งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยอุทยาน
แห่งชาติ น้ ี ตัง้ อยู ร่ ะหว่า งรอยแยกของหุ บ เขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่ งเป็ นทะเลสาบตาม
ธรรมชาติ ท่ ีใหญ่ท่ ี สุ ดในไอซ์แลนด์ ใกล้กบั คาบสมุ ทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภู เขาไฟเฮนกิ ลล์
(Hengill) เป็ นจุดกําเนิ ดทางประวัติศาสตร์และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่ อนของโลกเป็ น
ระยะทางหลายหมื่ นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมเคริ ด(KERID VOLCANO)ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่
ดับแล้วมีนํ้าท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้าง จากนั้นเดิ นทางสุ ่ เรคยาวิค เพื่ อชม โบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิรค์
ยา เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ท่ ีสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสู งถึ ง 74.5 เมตร สร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมแนวอิ มพราสชัน่ นิ ส เริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี1945 แล้วเสร็ จปี ค.ศ.1986 บริ เวณ
ด้านหน้าของโบสถ์ยงั มีอนุ สาวรี ยข์ องเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยื นตระหง่านอยูเ่ บื้ องหน้า ซึ่ ง
ในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็ นชาวนอสร์ ชาติ ยุโรปคนแรกที่ไปเหยี ยบดิ นแดนแถบ
อเมริ กาเหนื อซึ่ งรวมถึ งกรี นแลนด์ดว้ ย โดยอนุ สาวรี ยน์ ้ ี สหรัฐอเมริ กามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่ องใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ นําท่านไปชมสถานที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่ ง
คื อ Hofdi House บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัด
เลี้ ยง ผูน้ ํ า 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ ่ ิ งใหญ่ในการยุ ติสงครามเย็ น นําท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาว
ไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมื อง นําท่านชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ท่ ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น
และเป็ นสัญลักษณ์ของเมื องเรคยาวิ ก เนื่ องจากตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขา มีความสู งเท่ากับอาคาร 5 ชัน้ จาก
พื้ นดิน 25.7 เมตร เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็ นรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตัง้ อยูบ่ นฐานที่คล้าย
ถัง นํ้ า ขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่ มองเห็ น ได้ใ นระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แ ลนด์ ตรงกับ
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ภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้ จะให้หมายถึงว่าเป็ นสัญลักษณ์
ของอ่าวเรคจาวิก
คํา่
บริ ก ารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นํ า ท่า นเข้าสู ่ท่ ี พัก ณ Center Hotel Arnarhvoll หรื อระดับ
เดียวกัน
วันพุธที่ 7 มี.ค. 61 (6)
ล่องเรือชมปลาวาฬ-Concert house-บลูลากูน-เคฟลาวิค
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ ท่าเรื อเรคยาวิค นําท่านล่องเรื อ
ชมปลาวาฬ (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณี ที่บริษทั ฯ เรือยกเลิ กให้บริการอันเนื่ องมาจากสภาพอากาศ
ไม่เอื้ ออํานวย) กิจกรรมอันเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรื อ ใน
สําเนี ยงภาษาไอซ์แลนด์ เรี ยกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรื อชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านชม Concer House และ นํ าท่านสัมผัสสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่ อสุ ขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรื อ
ทะเลสาบสี ฟ้านักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยื อนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ทา่ นแช่นํ้าแร่
ธรรมชาติผอ่ นคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่ อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการผ้าเช็ ดตัวให้
ท่าน กรุณาเตรี ยมชุดว่ายนํ้ าและหมวกคลุมผมไปด้วยสําหรับการแช่ นํ้าแร่ในบลูลากูน) ให้
ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและแช่นํ้าแร่ท่ ีบลูลากูน
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั ณ Keflavik Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่พฤหัสฯที่ 8 มี.ค. 61 (7) เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์ )-โคเปนเฮเกน ( เดนมาร์ก )
เช้า
บริ การอาหารเช้าแบบกล่อง นําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
07.45 น. นําท่านเดินทางสู โ่ คเปเฮเก้น โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบิน FI 204
12.45 น. เดินทางมาถึงเมื องโคเปเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก ) บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ่
พระราชวังอมาเลี ยนบอร์ก สร้างขึ้นเมื่ อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่ อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300
ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก หลังจากนั้น เพี ยงไม่ก่ ีปีพระราชวังแห่ง นี้ ถู กใช้เป็ นที่ พํานักของเหล่า
ราชวงศ์หลังจากพระราชวังคริ สเตียนบอร์กถู กเผาทําลายลงในปี ค.ศ. 1794 ในอาณาบริ เวณประกอบ
ไปด้วยพระราชวังทัง้ สี่ และโบสถ์หนึ่ งหลังซึ่ งทัง้ หมดนี้ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์เดนมาร์กโรโคโคและตัง้ โดด
เด่นเป็ นศูนย์กลางบนจัตุรัสที่งดงามมากที่สุดในยุโรป นําท่านสู ่ถนนสตร้อยท์ (THE STROGET)
ตามภาษาแดนิ ช เป็ นถนนช้อปปิ้ งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้ เชื่ อมต่อกับจัตุรัสคองนู
โทรว์ ซึ่งมีพระบรมรู ปทรงม้าของพระเจ้าคริ สเตียนที่ 5 อยูต่ รงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดิ น
ความยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินค้าให้เลื อกหลากหลายชนิ ด ทัง้ สิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
ยิ่งพระอาทิ ตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็ มไปด้วยความคึกคัก และสี สนั ทัง้ คนใน
เมื องที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหลมาจากทัว่ ทุกสารทิ ศ นอกจากสิ นค้าแบรนด์เนมแล้ว
ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลื อกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งเพลิดเพลินกับการเดิ น
เล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมื องตามอัธยาศัย
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คํา่

บริ การอาหารคํ่ า ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่ า นเข้า สู ่ โ รงแรมที่ พัก ณ AC Marriott Bella Sky
Copenhagen Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 61 (8) โคเปนเฮเก้น-ลิ ตเติ้ลเมอร์เมด-นํ้ าพุแห่งราชิ นี เกฟิ ออน
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชมเมื องโคเปนเฮเก้น เมื องหลวงของ
ประเทศเดนมาร์ก และเป็ นเมื องชายฝั่งทะเลตัง้ อยู ช่ ายฝั่งตะวันออกของเกาะซี แลนด์ และเป็ นย่าน
ธุ รกิ จที่ สําคัญ เนื่ องจากมี การทําประมง และเป็ นเมื องท่าของการขนส่งสิ นค้าการท่องเที่ ยว และ
อุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังเป็ นเมื องใหญ่ท่ ีสวยงามและน่าสนใจด้วยมีลกั ษณะของการผสมผสานวิ ถีชีวิต
หลากหลายและไปเยื อนยังแหล่งกําเนิ ด “Little Mermaid” กับตํานานความรักของเงื อกน้อยที่ยอม
เสี ยทุกสิ่ งเพื่ อเจ้าชายที่แสนรัก สัญลักษณ์ของเมื องซี่งตัง้ อยูท่ ่ ีริมอ่าวโคเปนเฮเกนนักท่องเที่ยวแทบทุก
คนมาตรงจุดนี้ เพื่ อถ่ายรู ปคูก่ บั เธอ ที่ยงั คงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอ เจ้าชายคนรักตามเนื้ อเรื่ องในเทพนิ ยาย
ของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรื่ องราวอันเป็ นที่มาของเงื อกน้อยตาม
เนื้ อหาในเทพนิ ยายรักบันลื อโลกปัจจุบนั ลิ ตเติ้ ลเมอร์เมดมี "น้องสาว" ที่สร้างขึ้นเป็ นสัญลักษณ์เมื อง
ใหม่เมื่ อ 15 กันยายน ค.ศ.2006 เป็ นเงื อกน้อยสาวสไตล์โพสต์โมเดิร์น แต่ตงั้ แสดงอยูท่ ่ ี Langelinie
ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกลจากที่ตงั้ เงื อกน้อยตัวเดิ ม ต่อมาพาท่านไปชม นํ้ าพุแห่งราชิ นี เกฟิ ออน
(Gefion) นํ้าพุแห่งมราชินีเกฟิ ออนเป็ นนํ้าพุ ขนาดใหญ่ท่ ีถูกสร้างขึ้นในรู ปทรงที่แปลกตา มองดูคล้าย
กับเป็ นธารนํ้าตกจําลอง ตัง้ อยูใ่ นบริ เวณหน้าท่าเรื อเมื องโคเปนเฮเกน ซึ่งที่มาของนํ้าพุแห่งนี้ มีตาํ นาน
เล่าขานว่า นานมาแล้วมีพระราชิ นีนามว่าเกฟิ ออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าให้สร้างชาติบา้ นเมื อง
ขึ้น นางจึ งรับสั่งให้พระโอรสทัง้ 4 แปลงกายเป็ นพระโค เพื่ อช่วยกันไถเกลี่ ยพื้ นดิ นจนกลายเป็ น
ประเทศเดนมาร์กดังในปัจจุบนั ดังนั้นชาวเมื องจึ งได้สร้างอนุ สาวรี ยข์ องนางขึ้ นเพื่ อเป็ นเกียรติ แด่
พระองค์และพระราชโอรสนั่นเอง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
14.25 น. เดิ นทางกลับสู ่กรุ งเทพฯ โดย สายการบิ นไทยเที่ ยวบิ นที่ TG 951 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบน
เครื่ องบิน
วันที่เสาร์ท่ี 10 มี.ค. 61 (9) กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................
อัตราค่าบริการ สําหรับผูเ้ ดินทาง 20 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
137,900 บาท
เด็ก อายุตํา่ กว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ท่านละ
130,000 บาท
อัตราค่าบริการ สําหรับผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
147,900
เด็ก อายุตํา่ กว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ท่านละ
140,000
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หมายเหตุ
1. สําหรับท่านที่มีตวั ๋ เครื่องบินไปกลับกรุงเทพ หักค่าตัว๋ 28,000 บาท
2. สําหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นสหภาพยุโรป ที่ยงั มีอายุและวันเดินทางคงเหลื อ หักค่าวีซ่า 3,000 บาท
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ ตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํา่ วันละ 100 บาท
เงื่ อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงิ นมัดจําท่านละ 40,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อ
เดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
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2.

3.
4.

บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษัทจะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ นอย่างน้อย 15 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมา
สแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1.
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะ
เคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2.
รูปถ่ ายสี ขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่ ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุ ไม่เกิ น 6
เดื อน)
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทํา งานจากบริ ษัทที่ ท่านทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่า นั้น โดยระบุ ต ําแหน่ ง, อัตรา
เงิ น เดื อ นในปั จ จุ บ ัน , วัน เดื อ นปี ที่ เริ่ มทํา งานกับ บริ ษั ท นี้ และช่ว งเวลาที่ ขอลางาน เพื่ อเดิ น ทางไป
ยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.
กรณี ท่ ี เป็ นเจ้า ของกิ จ การ ขอใบทะเบี ย นการค้า และหนัง สื อ รับ รองที่ ค ดั ไว้ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น พร้อ ม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6.
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดื อน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก ประจําหรื อออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า
6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่
จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7.
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิ ดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการ
กลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8.
กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9.
กรณี ท่ ีเด็ กอายุต่ าํ กว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยิ นยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้
ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
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11.

12.

การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึ งแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคํา
ร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอ
ความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่
ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทู ตขอเอกสารเพิ่ มเติ มทางบริ ษัทใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่ อให้อยู ใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนาม
ของบริ ษัท
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