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กําหนดการเดินทาง  วนัท่ี 2-10 มีนาคม 2561 

วนัศุกรท่ี์ 2 มี.ค. 61 (1)       กรุงเทพฯ-ออสโล 

21.30 น.  พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าท่ีจาก

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัเสารท่ี์ 3 มี.ค. 61 (2) กรุงเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซแ์ลนด ์) 

00.20 น. ออกเดินทารงสูเ่มืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 954 บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

06.50 น. เดินทางถึงเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้อุทยานฟร็อกเนอร์ หรือ สวนฟร็อก ต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ 

วิกเกแลนด ์จาํนวน 212 ผลงาน ใชเ้วลาสร้างถึง 22 ปี ในการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต 

และการหลอ่รูปคนดว้ยสําริด กลางแจง้ ในเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์สวนน้ียงัมีสะพาน,
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น้ําพุ,สระน้ํา,สนามกีฬา และพ้ืนท่ีจดักิจกรรมปิคนิค-อาบแดด-เลน่เกมส ์และผอ่นคลายในชว่งฤดูรอ้น 

ถือเป็นสวนท่ีใหญสุ่ดในกรุงออสโล มีพ้ืนท่ีถึง 32 เฮคเตอร์  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน

(คืนเงินค่าอาหารกลางวนัท่ีสนามบินท่านละ 15 ยูโร) 

13.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบินไอซแ์ลนดเ์ดียร ์เท่ียวบิน FI 

319 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเคฟลาวิค สนามบินกรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมืองหลวงท่ีตัง้อยูใ่กลก้บัข ัว้โลกเหนือมากท่ีสุด โดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้

อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก เดินทางไปยงัเมืองวิค ผา่นน้ําตกสโกการ ์Skogarfoss แวะถา่ยภาพ น้ําตก

ท่ีมีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสสไ์ดช่ื้อวา่เป็นน้ําตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใตข้องไอซแ์ลนด ์ดว้ยภาพ

ของมา่นน้ําสีขาวขนาดใหญท่ี่ทรงพลงั ไหลเทลงมาสูพ้ื่นเบ้ืองลา่งตดักบัลานกวา้งและโขดหินดว้ยมอส

สีเ ขียวบนกรวดดินสีดํา ท่ี เ กิดจากเถ ้าถ่านลาวาในและ ผ่าน น้ําตกเซลจาลันต์ฟอสส์ 

(Seljalandsfoss Falls) เป็นหน่ึงในน้ําตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน้ําตกมีความสูง

ประมาณ 60 เมตร (200 ฟตุ) แวะถา่ยภาพกบัน้ําตกช่ือดงั 

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ  Katla Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีอาทิตยท่ี์ 4 มี.ค. 61 (3) Glacier Lagoon-ธารน้ําแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน-หมู่บา้นวิค 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ออกเดินทางไปยงั โจกุลซาลอน ผา่นชมหาดทรายดํา 

(Black sand Beach) ซ่ึงเกิดจาการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์นับเป็นหน่ึงใน

ชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก นําทา่นลอ่งเรือชมทะเลสาบธารน้ําแข็ง Glacier 

Lagoon  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นสู ่อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล ์(SKAFTAFELL 

NATIONAL PARK) ชมมวลลาวาขนาดใหญเ่ป็นแนวกวา้งท่ีเกิดการเย็นลงอยา่งชา้ๆทาํใหเ้กิดแนว

แตกเป็นเสาเหล่ียมในเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ถือไดว้า่เป็นปรากฎการณท์างธรรมชาติอนั

น่า ท่ึง  จนเขา้สู่ เขตอุทยานฯ ท่ี ใหญ่เ ป็นอ ันด ับ 2 ตั้งอยู ่ใต ้ธาร น้ําแข็ง ท่ี ใหญ่ท่ี สุด เ รียกว่า 

VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เทา่กบัธารน้ําแข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกนั และขนาด

ความหนาประมาณ 1,000 เมตร  

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั ณ Katla Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 สําหรบัการชมแสงเหนือซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ โดยทัว่ไปแลว้ท่านสามารถพบ

เห็นแสงเหนือไดบ่้อยครัง้ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว ซ่ึงในแต่ละโรงแรมจะ

มีการแจง้เตือนเม่ือเกิดปรากฏการณแ์สงเหนือข้ึน เพ่ือใหแ้ขกท่ีมาพกัในโรงแรมไดมี้โอกาส

ไดบ้นัทึกภาพเป็นท่ีระลึก แต่สําหรบัท่านท่ีมีความประสงคจ์ะซ้ือทวัรเ์พ่ิมเติมในการนัง่รถไป

ชมแสงเหนือ ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ โรงแรมท่ีพกั หรือประสานงานผ่าน

ทางหวัหนา้ทวัรท่ี์นําคณะไป ซ่ึงอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีท่านสามารถชําระโดยตรงกบั

ทางโรงแรมท่ีพกัไดท้นัที ทัง้น้ีทัง้นัน้ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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ซ่ึงเราไม่สามารถรบัประกนัไดว่้าท่านจะสามารถพบเห็นไดเ้สมอ บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถพบเห็นแสงหนือไดใ้นวนัท่ีเดินทาง 

วนัจนัทรท่ี์ 5 มี.ค. 61 (4)     หมู่บา้นวิค-ธารน้ําแข็ง Myrdalsjokull-ขบัรถสโนวโ์มบิล-เซลฟอสส ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทา่นสู ่หมู่บา้นวิก (VIK) หมูบ่า้นเล็กๆ ทางใตข้อง

ไอซแ์ลนด ์ท่ีมีรายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมูบ่า้นท่ีมีฝนตก

มากท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้า่จะไมใ่ชช่ายหาดท่ีดีท่ีสุดแตก็่เป็นสถานท่ีน่ามหศัจรรยท่ี์น่าไปชมเป็น

อยา่งย่ิง  นําทา่น แวะชมความสวยงามท่ีแปลกตาของหาด อนัมีเทือกเขาท่ีเกิดจากการสึกกร่อน ของ

หินลาวา และแนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป ท่ีเกิดจากการเย็นตวัของลาวาอยา่ง

รวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก อิสระใหท้า่นเดินเลน่ และถา่ยภาพตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร ชมความ

งามของธรรมชาติของหมูบ่า้นวิค และนําทา่นชม Dyrholaey ซ่ึงเป็นหนา้ผาสูงชนั ย่ืนเขา้ไปในทะเล 

เม่ือข้ึนไปบนหนา้ผา มองไปทางเหนือจะเห็นธารน้ําแข็งเมียร์ดาลสโ์จกูล (Myrdalsjokull) จากนั้นนํา

ทา่น เดินทางสู ่หมู่บา้นสโคกา้ร ์(Skogar Village) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นสู่ธารน้ําแข็ง Myrdaljokull  โดยรถจ๊ิบและ ขบั

รถสโนวโ์มบิล ตะลุยอยา่งเต็มอ่ิม  (2คน ตอ่ 1 คนั) เพ่ือนําทา่นเก็บเก่ียวประสบการณก์ารทอ่งเท่ียว

บนธารน้ําแข็ง ดว้ยการ ขบัข่ีรถสโนวโ์มบิลตะลุยไปในทุง่น้ําแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดน

ท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโลก มีความกวา้งใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา่ 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุง่

น้ําแข็งกวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง(คนัละ 2 ทา่น) พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกนัความหนาว, 

หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท) จากนั้นนําทา่น สัมผสักบัประสบการณ์การนั่งรถซุปเปอร์จ๊ิป 

ทอ่งเท่ียวแบบเจาะลึกบริเวณทุง่น้ําแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพ่ือเก็บวิวทิวทศัน์ใน

ส่วนท่ีรถสโนวโ์มบิลตะลุยไปไม่ถึง จนไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ เซลฟอสส์ เมืองเซลฟอส 

(Selfoss) เมืองศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดทางตอนใต ้

ของประเทศ 

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Selfoss Hotel  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีองัคารท่ี 6 มี.ค. 61 (5) โกลเดน้เซอรเ์คิล-น้ําตกกุลลฟ์อสส-์น้ําพุรอ้นเกียเ์ซอร-์ซิงเควลลิร-์โบสถ์

ฮลักรีมสคีรค์ยา-เพอรแ์ลนด ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ทา่นเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของประเทศ

ไอซแ์ลนด ์ใน เสน้ทางวงกลมทองคาํ หรือ  (Golden Circle) สมัผสัทศันียภาพของทุง่หญา้สลบักบัทุง่

ลาวา ฝูงสตัวน์านาชนิดทัง้ แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและหากินตามธรรมชาติ นําทา่นชมน้ําตกกูลฟอสส ์

หรือ ไนแองการ่าแหง่ไอซแ์ลนด ์(Gullfoss)ถือเป็นน้ําตกท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของประเทศ และยงัเป็น 

1 ใน 3 สถานท่ีในเสน้ทาง วงแหวนทองคาํ สถานท่ีท่ีผูม้าเยือนไอซแ์ลนดไ์มค่วรพลาด ช่ือน้ําตก 

Gullfoss น้ีมาจากคาํวา่ Gull ท่ีแปลวา่ทองคาํและ Foss ท่ีแปลวา่น้ําตก เม่ือรวมกนัหมายถึงน้ําตก

ทองคาํ ถือเป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง

และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองลา่งในระดบัความสูงกวา่ 30 เมตร นําทา่นชม น้ําพุรอ้นเกย์ซีร ์
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(GEYSIR) น้ําพุร้อนท่ีตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไอซแ์ลนด ์มีความรอ้นประมาณ 400 องศา

เซลเซียส พุง่ข้ึนมาจากใตดิ้น ในอดีตน้ําพุรอ้น สามารถพุง่ไดสู้งถึง 200 ฟตุทีเดียว แตน่่าเสียดายท่ีใน

ปัจจุบนัไมเ่ป็นเชน่นั้นอีกแลว้ แตก็่ยงัสามารถพุง่ไดม้ากสุดท่ีประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที 

นับเป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงท่ีทา่นไมค่วรพลาดนําท่านชม น้ําพุร้อน

ธรรมชาติ (Geysir)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสรา้งข้ึนภายใน  

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์(Thingvellir National Park) อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค เป็น

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ซ่ึงกอ่ตัง้ข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1928 ถูกข้ึนทะเบียนจากองคก์าร

ยูเนสโก (UNESCO) ว่าให ้เป็นสถานท่ีอนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก 

Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผน่ดินท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แลว้ ยงัมี

ภูเขา ทุง่ลาวา หุบผา ถํา้ ลาํธาร น้ําตกและทะเลสาบท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือก

โลกท่ีกวา้งข้ึนในแตล่ะปี เน่ืองจากมีการเคล่ือนตวัแยกออก จากกนัอยูต่ลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอย

อาคารรัฐสภาอนัเกา่แกต่ ัง้แตปี่ 930  อิสระใหท้า่นถา่ยภาพ  อุทยานแหง่ชาติธิงเควลลิร์(Pingvellir 

National Park) ซ่ึงไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยอุทยาน

แห่งชาติน้ี ตัง้อยูร่ะหวา่งรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Pingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตาม

ธรรมชาติท่ีใหญท่ี่สุดในไอซแ์ลนด ์ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์

(Hengill) เป็นจุดกาํเนิดทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็น

ระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหวา่งทางแวะชมเคริด(KERID VOLCANO)ร่องรอยปลอ่งภูเขาไฟท่ี

ดบัแลว้มีน้ําทว่มขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง จากนั้นเดินทางสุ่ เรคยาวิค เพ่ือชม โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์

ยา เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์ตวัโบสถมี์ความสูงถึง 74.5 เมตร สรา้งตาม

แบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิส เร่ิมกอ่สร้างตัง้แตปี่1945 แลว้เสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณ

ดา้นหนา้ของโบสถย์งัมีอนุสาวรียข์องเลฟร์ อีริกสนั (Leifr Eiriksson) ยืนตระหงา่นอยูเ่บ้ืองหนา้ ซ่ึง

ในประวติัศาสตร์ไอซแ์ลนดถื์อวา่วาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบ

อเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึงกรีนแลนดด์ว้ย โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบใหแ้กไ่อซแ์ลนดเ์น่ืองใน

โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซแ์ลนด ์นําทา่นไปชมสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึง

คือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดั

เล้ียง ผูนํ้า 2 ประเทศมหาอาํนาจผูย่ิ้งใหญใ่นการยุติสงครามเย็น นําทา่น ผา่นชมรัฐสภาของชาว

ไอซแ์ลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง นําทา่นชมเพอรแ์ลน (PERLAN) สถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ 

และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเรคยาวิก เน่ืองจากตัง้อยูบ่นเนินเขา มีความสูงเทา่กบัอาคาร 5 ชัน้ จาก

พ้ืนดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ ่ดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตัง้อยูบ่นฐานท่ีคลา้ย

ถงัน้ําขนาดใหญ่ 4 ฐาน ท่ีมองเห็นไดใ้นระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซแ์ลนด ์ตรงกบั
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ภาษาองักฤษวา่ The Pearl ท่ีแปลวา่ อา่ว ซ่ึงการสรา้งสถานท่ีแหง่น้ีจะใหห้มายถึงวา่เป็นสญัลกัษณ์

ของอา่วเรคจาวิก  

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ Center Hotel Arnarhvoll หรือระดบั

เดียวกนั 

วนัพุธท่ี 7 มี.ค. 61 (6) ล่องเรือชมปลาวาฬ-Concert house-บลูลากนู-เคฟลาวิค 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเรคยาวิค นําทา่นลอ่งเรือ

ชมปลาวาฬ (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษทัฯ เรือยกเลิกใหบ้ริการอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ

ไม่เอ้ืออํานวย) กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนักทอ่งเท่ียวในการดูวาฬแบบธรรมชาติวาฬมิงค ์หรือ ใน

สาํเนียงภาษาไอซแ์ลนด ์เรียกวา่ มิงคี (Minke) การลอ่งเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชม Concer House และ นําทา่นสัมผสัสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวเพ่ือสุขภาพระดบัโลกและโดง่ดงัท่ีสุดของประเทศไอซแ์ลนด ์บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ 

ทะเลสาบสีฟ้านักทอ่งเท่ียวกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่น้ี อิสระใหท้า่นแชน้ํ่าแร่

ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพ่ือการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการผา้เช็ดตวัให้

ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ําและหมวกคลุมผมไปดว้ยสําหรบัการแช่น้ําแร่ในบลูลากนู) ให ้

ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและแชน้ํ่าแร่ท่ีบลูลากูน 

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Keflavik Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีพฤหสัฯท่ี 8 มี.ค. 61 (7) เรคยาวิค (ไอซแ์ลนด ์)-โคเปนเฮเกน ( เดนมารก์ ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

07.45 น. นําทา่นเดินทางสูโ่คเปเฮเกน้ โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร์ เท่ียวบิน FI 204 

12.45 น. เดินทางมาถึงเมืองโคเปเฮเกน้ (ประเทศเดนมาร์ก ) บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นสู ่

พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ สรา้งข้ึนเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 

ปีของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก หลงัจากนั้นเพียงไมก่ี่ปีพระราชวงัแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีพํานักของเหล่า

ราชวงศห์ลงัจากพระราชวงัคริสเตียนบอร์กถูกเผาทาํลายลงในปีค.ศ. 1794 ในอาณาบริเวณประกอบ

ไปดว้ยพระราชวงัท ัง้ส่ีและโบสถห์น่ึงหลงัซ่ึงท ัง้หมดน้ีถูกสรา้งข้ึนในสไตลเ์ดนมาร์กโรโคโคและตัง้โดด

เดน่เป็นศูนยก์ลางบนจตุัรัสท่ีงดงามมากท่ีสุดในยุโรป นําทา่นสู่ถนนสตรอ้ยท ์(THE STROGET) 

ตามภาษาแดนิช เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายน้ีเช่ือมตอ่กบัจตุัรัสคองนู

โทรว ์ซ่ึงมีพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนท่ี 5 อยูต่รงจุดก่ึงกลาง ตลอดทางของถนนคนเดิน

ความยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายชนิด ทัง้สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์

ย่ิงพระอาทิตยใ์กลต้กดินบรรยากาศท่ีถนนคนเดินแห่งน้ี ย่ิงเต็มไปดว้ยความคึกคกั และสีสนั ทัง้คนใน

เมืองท่ีออกมาเดินเลน่ และนักทอ่งเท่ียวท่ีหลัง่ไหลมาจากทัว่ทุกสารทิศ นอกจากสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ 

ยงัมีสินคา้ของท่ีระลึกใหเ้ลือกสรรมากมายอีกเชน่เดียวกนั อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินกบัการเดิน

เลน่ และถา่ยภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั  
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คํา่ บริการอาหารคํ่ า  ณ ภัตตาคาร  นําท่านเขา้สู่ โรงแรมท่ีพ ัก  ณ AC Marriott Bella Sky 

Copenhagen Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัศุกรท่ี์ 9 มี.ค. 61 (8) โคเปนเฮเกน้-ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-น้ําพุแห่งราชินี เกฟิออน  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชมเมืองโคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงของ

ประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองชายฝั่งทะเลตัง้อยูช่ายฝั่งตะวนัออกของเกาะซีแลนด ์และเป็นยา่น

ธุรกิจท่ีสําคญั เน่ืองจากมีการทาํประมง และเป็นเมืองทา่ของการขนส่งสินคา้การทอ่งเท่ียว และ

อุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัเป็นเมืองใหญท่ี่สวยงามและน่าสนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิต

หลากหลายและไปเยือนยงัแหลง่กาํเนิด  “Little Mermaid”  กบัตาํนานความรักของเงือกนอ้ยท่ียอม

เสียทุกส่ิงเพ่ือเจา้ชายท่ีแสนรัก สญัลกัษณข์องเมืองซ่ีงตัง้อยูท่ี่ริมอา่วโคเปนเฮเกนนักทอ่งเท่ียวแทบทุก

คนมาตรงจุดน้ีเพ่ือถา่ยรูปคูก่บัเธอ ท่ียงัคงนั่งหนา้เศรา้เฝ้ารอ เจา้ชายคนรักตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยาย

ของ ฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอสนัขณะเดียวกนัทา่นจะไดท้ราบเร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของเงือกนอ้ยตาม

เน้ือหาในเทพนิยายรักบนัลือโลกปัจจุบนัลิตเต้ิลเมอร์เมดมี "นอ้งสาว" ท่ีสรา้งข้ึนเป็นสญัลกัษณ์เมือง

ใหมเ่ม่ือ 15 กนัยายน ค.ศ.2006 เป็นเงือกนอ้ยสาวสไตลโ์พสตโ์มเดิร์น แตต่ ัง้แสดงอยูท่ี่ Langelinie 

ในอา่วโคเปนเฮเกน ไมไ่กลจากท่ีตัง้เงือกนอ้ยตวัเดิม ตอ่มาพาทา่นไปชม น้ําพแุห่งราชินี เกฟิออน 

(Gefion) น้ําพุแห่งมราชินีเกฟิออนเป็นน้ําพุขนาดใหญท่ี่ถูกสรา้งข้ึนในรูปทรงท่ีแปลกตา มองดูคลา้ย

กบัเป็นธารน้ําตกจาํลอง ตัง้อยูใ่นบริเวณหนา้ทา่เรือเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงท่ีมาของน้ําพุแหง่น้ีมีตาํนาน

เลา่ขานวา่ นานมาแลว้มีพระราชินีนามวา่เกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพเจา้ใหส้รา้งชาติบา้นเมือง

ข้ึน นางจึงรับสั่งใหพ้ระโอรสทัง้ 4 แปลงกายเป็นพระโค เพ่ือชว่ยกนัไถเกล่ียพ้ืนดินจนกลายเป็น

ประเทศเดนมาร์กดงัในปัจจุบนั ดงันั้นชาวเมืองจึงไดส้ร้างอนุสาวรียข์องนางข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแด่

พระองคแ์ละพระราชโอรสนั่นเอง สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

14.25 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 951 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน 

วนัท่ีเสารท่ี์ 10 มี.ค. 61 (9) กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

.................................................................................. 

อตัราค่าบริการ สําหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่านข้ึนไป  

  ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ท่านละ  137,900 บาท 

  เด็ก อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ท่านละ  130,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการ สําหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป  

  ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ท่านละ  147,900 บาท 

  เด็ก อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ท่านละ  140,000 บาท 
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หมายเหต ุ

1. สําหรบัท่านท่ีมีตัว๋เคร่ืองบินไปกลบักรุงเทพ หกัค่าตัว๋ 28,000 บาท 

2. สําหรบัท่านท่ีมีวีซ่าเชงเกน้สหภาพยุโรป ท่ียงัมีอายุและวนัเดินทางคงเหลือ หกัค่าวีซ่า 3,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั ตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน  

 คา่ประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ตํา่วนัละ 100 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ 40,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ชาํระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจาํท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 20 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย

หกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
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2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืนอย่างนอ้ย 15 วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมา

สแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะ

เคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหน้าใหญ่) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 

เดือน)  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการทํางานจากบริษัทท่ีทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบ ัน, ว ันเดือนปี ท่ีเ ร่ิมทํางานกบับริษัทน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เ พ่ือเดินทางไป

ยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พร้อม

วตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) พรอ้มสําเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจาํหรือออมทรัพย ์

ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 

6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ี

จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสาร

ขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการ

กลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยท่ี

บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้

ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง

ราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
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11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํ

รอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอ

ความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ี

ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอ

รบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนาม

ของบริษัท 
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