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“สาธารณรัฐไอซ์แลนด์" มีภมิูประเทศและธรรมชาติงดงามไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์นกัเดินทางทัว่โลกยงัท่ึงและยอมรับวา่ไม่มีท่ีใดเสมอเหมือน 
ภูมิประเทศเฉพาะตวัของไอซ์แลนดอี์กอยา่งหน่ึงคือ ธารนํ้าแขง็ (Glacier) ท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% 
ของพื้นท่ีทั้งหมด และมีธารนํ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปดว้ย นกัถ่ายภาพโปรดปรานท่ีจะบนัทึกภาพสวยของทะเลสาบและภูเขานํ้าแขง็ (Ice 
Berg) นอกจากน้ีไอซ์แลนด ์ยงัมีอากาศดีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก เน่ืองจากใชพ้ลงังานธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของ
กระแสนํ้าอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผา่น กล่าวไดว้า่ไอซ์แลนดเ์ป็น “ดินแดนแห่งธรรมชาติอนังามพิสุทธ์ิจริงๆ “ 

วนัเดินทาง 18-25 ส.ค./8-15 ก.ย./22-29 ก.ย./13-20 ต.ค. 65 

โดยสายการบินไทย 
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วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 
22.30 น. เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 2-3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย หวัหนา้ทวัร์และ

เจา้หนา้ท่ีพีเอน็ แทรเวล รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นการเชค็อินและโหลดกระเป๋า 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – กรุงเรคยาวคิ (ไอซ์แลนด์)  
01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) โดยเท่ียวบินท่ี TG 950 (ใชเ้วลาเดินทาง 11.20 ช.ม.) 

07.40 น. ถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (Copenhagen Airport) ประเทศเดนมาร์ก (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ไทย 5 ช.ม.) นาํท่านผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน้  เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กและเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัของ 

 ประเทศ ตั้งอยูบ่นเกาะซีแลนด์ (Zealand) ไดรั้บสมญานามว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย”  ชม “รูปป้ันเงือกนอ้ย” (Little 

Mermaid) สัญลกัษณ์โดดเด่นของเมืองอนัเป็นท่ีมาของสมญานามท่ีไดรั้บ มีช่ือเสียงโด่งดงัจากนิทานของฮนัส์ คริสเตียน แอน
เดอร์เซน กวีเอกชาวเดนมาร์ก แลว้ไปชม “นํ้าพุเกฟิออน” (The Gefion Fountain) ท่ีนบัวา่เป็นอนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกรุง
โคเปนเฮเกน้ เป็นรูปป้ันของเทพธิดาเกฟิออน ผูซ่ึ้งชาวเดนมาร์กมีความเช่ือจากตาํนานว่าเป็นผูส้ร้างประเทศเดนมาร์ก ชม 
“พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก” (Christianborg Palace) (ชมจากดา้นนอก) พระราชวงัท่ีใชเ้ป็นท่ีทาํการของรัฐบาล, ศาลฎีกา 
และบางหอ้งเป็นท่ีส่วนพระองคท่ี์พระราชินียงัใช ้อาทิ หอ้งรับแขก, หอ้งสวดมนต ์โรงมา้หลวง ฯลฯ นบัวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็น 
“หัวใจ” ของประเทศ เพราะเป็นอาคารหลงัเดียวในโลกท่ีรวบรวมอาํนาจทั้งสามของประเทศไวด้ว้ยกนัคือ อาํนาจบริหาร 
อาํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจตุลาการ ผา่นชม “พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) (จากดา้นนอก) ท่ีประทบั
ของพระราชินี และพระราชวงศเ์ดนมาร์กในฤดูหนาว ประกอบไปดว้ยพระราชวงั 4 หลงัในศิลปะแบบโรโคโค่ ใน เขต 

 พระราชฐานรูปแปดเหล่ียม ใชเ้วลาสร้างถึง 10 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 1750-1760 (อิสระอาหารกลางวนั) 
12.00 น. เดินทางกลบัสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน้ นาํท่านเชค็อินและโหลดสัมภาระ  
14.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี FI 205 (ใชเ้วลาเดินทาง 3.15 ช.ม.) 
15.25 น. ถึง สนามบินเคฟลาวิค (Keflavic Airport) ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงเรคยาวิค (เวลาทอ้งถ่ินของไอซ์แลนดช์า้กว่า

เดนมาร์ก 2 ช.ม. และชา้กวา่ไทย 7 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์ท่ีไดช่ื้อวา่ “อ่าวแห่งควนั” เน่ืองจากควนัไอนํ้ าท่ี
พวยพุ่งข้ึนมาจากบ่อนํ้ าร้อน นอกจากน้ียงัมีตาํนานไวก้ิงโบราณ ท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน 
นอกจากน้ีภมิูประเทศยงัมีภูเขาไฟเกือบ 200 แห่ง ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั นาํท่านชม “เพอร์ลนั” (Perlan) สถาปัตยกรรมรูปโดม
คร่ึงวงกลมตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงันํ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกลโดดเด่น ออกแบบโดยสถาปนิกอิงกิมูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบอาคาร 
ภายในแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนนํ้าและร้านขายของท่ีระลึก 
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าของเมือง สร้างคร่อมบ่อนํ้ าพุร้อนเอาไว ้ จึงถือเป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงเพราะ
เป็นจุดเกบ็กกันํ้าร้อนจากใตดิ้นก่อนจะแจกจ่ายใหป้ระชาชนในเมืองต่อไป 

18.00 น.  อาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 
พกัค้างคนื ณ ION City Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  กรุงเรคยาวิค – เส้นทางวงกลมทองคาํ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลร์ี – ชายฝ่ังทะเลตอนใต้ – วคิ  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นาํท่านออกเดินทางเท่ียวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนดใ์นเส้นทาง “วงกลมทองคํา” (Golden Circle) 

ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดัสลบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ ววั และมา้ไอซ์แลนดห์ากินอยูต่ามธรรมชาติ เขา้สู่ “อุทยานแห่งชาติธิงเวล
ลร์ี” (Þingvellir National Park) ซ่ึง “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2004” 
ชมสถานท่ีสาํคญัในประวติัศาสตร์ของชาติ “Parliament of Alpingi” (Icelandic Parliament) รัฐสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด ์
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สร้างในปีค.ศ. 930 ใชเ้ป็นท่ีทาํการจนถึงปีค.ศ. 1789 บริเวณน้ียงัมีรอยเช่ือมของเปลือกโลกระหวา่ง “ยูเรเซียน เพลท” 
(Eurasian Plate) และ “นอร์ทแอตแลนติค เพลท” (North Atlantic Plate) ดว้ย ซ่ึงจากการคาํนวณทางดา้นธรณีวิทยา เปลือก
โลกทั้งสองน้ีจะเคล่ือนตวัแยกกนัประมาณปีละ 25 มิลลิเมตร ชมผิวของแผน่หินท่ีเป็นรอยยน่ยบั ซ่ึงเกิดจากแรงดนัและความ
ร้อนใตพ้ื้นโลกมาปะทะกบัความเยน็ ทาํใหพ้ื้นผิวหิน มีลกัษณะแปลกตา ทั้งชม “ทะเลสาบ Þingvallavatn” ซ่ึงเป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์จากนั้นไปชม “นํา้ตกกูล” (Gullfoss) หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์” ภาษาไอซ์แลนด ์
“Gull” แปลวา่ “ทองคาํ” ถือเป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของ โลกท่ีเกิดจากการละลายของธารนํ้ าแขง็และลด
ระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างท่ีความสูงกวา่ 30 เมตร ถดัไปเป็น “นํา้พุร้อน” (Geysir) ท่ีพวยพุง่จากใตพิ้ภพข้ึนสูงกวา่ 180 ฟุต 
ทุกๆ 7 – 10 นาที มีสีฟ้าเขม้สวยงาม นอกจากจะไดป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวแลว้ ยงัไดป้ระโยชน์จากการแปลงไปเป็น
พลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศอีกดว้ย แลว้แวะชม “เคริด” (Kerid) ร่องรอยปาก ปล่องภเูขาไฟท่ีดบัแลว้ เม่ือลาวาแขง็ตวัทาํให้
เกิดเป็นแอ่งและนํ้าใตผ้วิดินไดไ้หลลงแอ่งจนกลายเป็นทะเลสาบกวา้ง 

12.00 น. อาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.00 น. นาํท่านเดินทางเลาะชายฝ่ังทะเลด้านใต้ (South Shore) ชมทศันียภาพสองขา้งทาง เวน้ระยะไปดว้ยฟาร์มปศุสัตว ์ฉากหลงัเป็น
“ภูเขาไฟเฮกลา” (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์ ผา่นการ
ระเบิดมาแลว้ถึง 19 คร้ัง แวะถ่ายรูปกบันํ้าตกสองแห่ง คือ “นํา้ตกเซลยาลนัส์”(Seljalansfoss) ท่ีมีความสูง 60 เมตร ดา้นหลงั
นํ้าตกจะเป็นปากถํ้า  และ“นํา้ตกสโคก้า” (Skogarfoss) ความสูง 62 เมตร ตน้นํ้าเกิดจากลาํธารบนเขาสูง เน่ืองจากนํ้าตกสโคกา้
เป็นนํ้าตกใหญ่ ตกแผก่ระจายมาจากหนา้ผาสูง พุง่ตรงลงมาสู่แอ่งนํ้าดว้ยแรงกระแทก ทาํใหเ้กิดละอองนํ้ากระจายเป็นละออง
ฟุ้งไปทัว่บริเวณและเสียงนํ้าไหลโกรก เกิดความชุ่มช้ืนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของหญา้ตระกลูมอสและเฟิร์นจึงเห็นพืชทั้ง 2 
ชนิด ข้ึนปกคลุมหินท่ีเรียงรายอยูต่ามลาํธารเบ้ืองล่างอยา่งสวยงาม จากนั้นเดินทางต่อสู่ “หมู่บ้านวิก” (Village of Vik) หมู่บา้น
เลก็ๆ ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของเกาะ ติดถนนสายวงแหวน มีประชากรประมาณ 300 คน เป็นจุดแวะพกัของนกัเดินทางท่ีท่องเท่ียว
ทางชายฝ่ังตอนใต ้

18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 
พกัค้างคนื ณ Hotel Kria  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง  ขับสโนว์โมบิล – ฟลาดรากลูจูเฟอร์แคนยอน – โบสถ์เทร์ิฟ – เนปพาเวลลร์ี  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่กบัคาํเปรียบเปรยวา่ “อยา่เพ่ิงไปจากไอซ์แลนด ์ หากท่านยงัไม่ไดเ้กบ็เก่ียวประสบการณ์

จากธารนํ้าแขง็” กบั “ขับรถสโนว์โมบิล Snow Mobile” ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็ใหไ้ดเ้กบ็เก่ียวประสบการณ์จากธารนํ้าแขง็” 
ดว้ยการขบัรถสโนวโ์มบิล ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็ Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโลก มีความกวา้งใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของธารนํ้าแขง็ทั้งหมดในไอซ์แลนด ์ พ้ืนท่ีกวา่ 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็อ่ิม
ตลอด 1 ชัว่โมง (บริการชุดกนัความเยน็, หมวกกนัน็อก, ถุงมอื และรองเท้าบู๊ท) 

12.00 น. อาหารกลางวนัแบบพืน้เมอืง ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดินทางไปชม “ฟลาดรากลูจูเฟอร์แคนยอน” (The Fjaðrárgjúfur Canyon)  ท่ีเกิดจากการกดักร่อนพ้ืนดินจากลาํธารท่ีเกิดจาก
การละลายของนํ้ าแขง็ตั้งแต่ยคุนํ้าแขง็ (ประมาณ 9 แสนปี) เกิดเป็นช่องและเห็นชั้นดิน มีความลึกประมาณ 100 เมตร บริเวณ
รอบๆ จะมีพืชคลุมดินข้ึนอุดมสมบูรณ์ แลว้เดินทางต่อเขา้สู่เขตอนุรักษธ์รรมชาติสกฟัตาเฟล แวะชม “โบสถเ์ทิร์ฟ” ตั้งอยูใ่น
หมู่บ้านฮอฟ สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1883 เป็น 1 ใน 6 โบสถ์เทิร์ฟท่ีเหลืออยู่ในไอซ์แลนด์ แล้วเดินทาง เนปฮาเวลเลียร์ 
(Hnappavellir) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งเขตอนุรักษธ์รรมชาติสกฟัตาเฟลและทะเลสาบนํ้าแขง็โจกลุซาร์ลอน   
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18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 

พกัค้างคนื ณ Fosshotel Glacier Lagoon  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง ทะเลสาบนํา้แข็งโจกลุซาร์ลอน – Diamond Beach – หาดทรายสีดาํ – ซากเคร่ืองบิน DC – กรุงเรคยาวคิ  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ “ทะเลสาบนํา้แข็งโจคุลซาร์ลอน” (Jokulsarlon Glacier) ทะเลสาบธารนํ้าแขง็ ท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีวา่เป็นทะเลสาบ

ธารนํ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์เกิดจากการละลายของธารนํ้าแขง็มากข้ึนๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีกวา้งถึง 18 
ตาราง กิโลเมตร โดยมีความลึกของนํ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ชมความงามของ “ประติมากรรมก้อนนํา้แข็ง” (Ice Berg) 
เบ้ืองหนา้ของท่าน จะเห็นภูเขานํ้าแขง็กอ้นโตๆ เรียงรายโผล่พน้พ้ืนนํ้าในทะเลสาบ เป็นรูปร่างต่างๆ ตาม จินตนาการ ยามเม่ือ
กระทบแสงแดด ก่อใหเ้กิดสีสันสวยงามท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก ท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ฮอลลีวูด๊ช่ือดงั 
คือ เร่ือง Tomb Raider และ Jame Bond # Die Another Day อีกดว้ย ต่ืนตาต่ืนใจกบั “หาดไดมอนด”์ (Daimond Beach /  
Breiðamerkursandur) ท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกชายหาดท่ีเตม็ไปดว้ยกอ้นนํ้าแขง็ใสวบัวาวและท่ีลอยอยูใ่นทะเลสาบ 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 
13.00 น. เดินทางกลบักรุงเรคยาวคิในเส้นทางเดิม แวะชม “หาดทรายสีดาํ” (Black Beach) ท่ีเคยไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของ

ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดของโลกมาแลว้ บริเวณชายฝ่ังเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์ซ่ึงเป็นหินอคันีท่ีพบ
ไดโ้ดยทัว่ไปเกิดจากการเยน็ตวัของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพ้ืนผวิโลกทางดา้นตะวนัตกของชายหาด และยงัเป็นท่ีอยูข่องเหล่านก
ทะเล (Seabirds) จาํนวนมาก โดยเฉพาะ “นกพฟัฟิน” (Puffin)  ถ่ายรูปกบั “ซากเคร่ืองบินดกัลาส DC” ของกองทพัเรือสหรัฐ 
เม่ือปีค.ศ. 1973 เคร่ืองบินลาํน้ีเกิดอุบติัเหตุตกบริเวณหาดทรายดาํ โชคดีไม่มีผูเ้สียชีวิต เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยหรือซ่อมแซมมี
ค่าใชจ่้ายสูง ทางกองทพัเรือสหรัฐจึงท้ิงไว ้ผา่นกาลเวลาและสภาพอากาศทุกรูปแบบ ค่อยๆ สึกกร่อน กลายเป็นจุดเช็คอินเม่ือ
มาเท่ียวชายหาดสีดาํ ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางต่อ 

18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง ให้ท่านได้ลิม้รสชาตไิอซ์แลนดกิลอ็บสเตอร์ !! 
    พกัค้างคนื ณ ION City Hotel **** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง กรุงเรคยาวิค – เทีย่วชมเมือง – บลูลากูน – เคฟลาวคิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านสัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนของกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงเลก็ๆ ของประเทศไอซ์แลนดท่ี์ดูเรียบง่ายไม่วุน่วาย ชม “โบสถ์

ฮลัลก์รีมสคิร์คยา” (Hallgrímskirkja) โบสถป์ระจาํเมืองท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ สูง 74.5 เมตร ดา้นบนเป็นจุดชมทศันียภาพของ 
กรุงเรคยาวิคโดยรอบ นอกจากจะมีความสําคญัในฐานะเป็นศาสนสถานแลว้ ยงัส่ือถึงสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์อีกดว้ย 
ออกแบบดว้ยสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ในแนวอิมเพรสชัน่นิสท์ ยอดและดา้นขา้งของโบสถส์ร้างเป็นเสา
คอนกรีตแนวตั้งสูงตํ่าลดหลัน่กนั รวมเวลา ในการก่อสร้างทั้งส้ิน 41 ปี (ค.ศ. 1945-1986) จากนั้นไปชม “Hofdi House” บา้นท่ี
มีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ คือ ใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียงผูน้าํสองประเทศมหาอาํนาจผูย้ิ่งใหญ่คือ อดีต
ประธานาธิบดีโรนลัด์ เรแกน แห่งสหรัฐอเมริกาและอดีตประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์บาชอฟ แห่งสหภาพโซเวียต (รัสเซียใน
ปัจจุบนั) ในการยติุสงครามเยน็เม่ือปีค.ศ. 1986 แวะถ่ายรูปกบัประติมากรรม “Sun Voyager” ลกัษณะคลา้ยโครงเรือไวก้ิง แลว้
ไปชม “อาคารรัฐสภา” (The Alþingi) ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 903 เดิมอยูท่ี่เมือง “อาคารฮาร์พา” (Harpa 
Hall) ดา้นหนา้อาคารเป็นกระจก รูปร่างคลา้ยหินบะซอลต ์ และ “ศาลาเทศบาลเมือง” (Reykjavík's City Hall) ของชาว
ไอซ์แลนดท่ี์ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ Tjornin ตวัอาคารรูปแบบสมยัใหม่ ทิวทศัน์สวยงามดว้ยนกนํ้าท่ีเพลิดเพลินลอยล่องเล่นกนัใน
ทะเลสาบ 
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12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 
13.00 น. เดินทางไปยงั เมืองกรินดาวิค (Grindavik) (ระยะทาง 51.9 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) สู่ “บลูลากูน” (Blue Lagoon) หรือ 

“ทะเลสาบสีฟ้า” สถานท่ีท่องเท่ียวระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของไอซ์แลนด ์ นกัท่องเท่ียวกวา่ 95 % ต่างไม่พลาดกบัการมา
เยือนสถานท่ีแห่งน้ี บลูลากูนเป็นทะเลสาบนํ้ าแร่ร้อนใตพิ้ภพธรรมชาติท่ีเกิดจากลาวา จึงอุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลายชนิด 
โดยเฉพาะซิลิกา้ (Silica) และกาํมะถนั ซ่ึงมีส่วนช่วยในการรักษาโรคผิวหนงั นํ้ ามีสีฟ้าขุ่นๆ อุณหภูมิในทะเลสาบจะอยู่
ระหวา่ง 37-39 องศาเซลเซียส เชิญท่านอาบนํา้แร่ธรรมชาติเพือ่การบํารุงผวิพรรณ และยงัเป็นผลดี ให้การหมุนเวียนโลหิตใน
ร่างกายได้ดีผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่การพกัผ่อนอย่างแท้จริง !!! (ให้ท่านเตรียมชุดว่ายนํา้ หรือ กฬีาทางนํา้ 
สําหรับลงแชjนํา้แร่ ส่วนผ้าขนหนูทางสถานทีม่บีริการให้) 

18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 
พกัค้างคนื ณ Park Inn Hotel   หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  เคฟลาวคิ – โคเปนเฮเก้น - กรุงเทพฯ 
 อาหารเช้าแบบกล่อง 
05.00 น. เดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวคิ (Keflavik Airport)  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยเท่ียวบินท่ี FI 204 (ใชเ้วลาเดินทาง 3.15 ช.ม.) 

13.00 น. ถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น และเปล่ียนเท่ียวบิน  
14.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 951 (ใชเ้วลาเดินทาง 10.35 ช.ม.) 
 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง             กรุงเทพฯ  
06.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

*************************** 
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อตัราค่าบริการ  

รายการ ค่าทวัร์ต่อท่าน ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน หักออก 

ตัว๋สายการบิน TG & FI 

ผู้ใหญ่ (พกัคู่) ท่านละ 159,000.- บาท  

50,000.- บาท เด็ก (ตํ่ากว่า 4 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 119,000.- บาท 

เด็ก (4-11 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 140,000.- บาท 

พกัเดี่ยว จ่ายเพิม่ท่านละ  25,900.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 

1.     ตั๋วเคร่ืองบินประเภทตั๋วกรุ๊ป ช้ันประหยดั สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น– กรุงเทพฯ  และสายการบินไอซ์แลนด์
แอร์ เส้นทาง โคเปนเฮเก้น – เคฟลาวคิ – โคเปนเฮเก้น 

**   ตอ้งเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น** 

**   Tax–Insurance–Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพ่ิมโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง  

ทั้งนีร้าคาข้างบนนี ้บริษัทฯ คดิจากอตัรา ณ 23 พฤษภาคม 2565* 

2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก (ตวัแทนประเทศไอซ์แลนดใ์นประเทศไทย) พร้อมค่าประกนัสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

3. โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั รวม 5 คนื (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์

- หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีคณะของท่าน ตอ้งการพกัทั้งหอ้ง Twin และ ห้อง Triple (3 
ท่าน) 

หรือ หอ้ง Single (1 ท่าน) คณะของท่านอาจจะไม่ไดห้อ้งติดกนั เน่ืองจากขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบหอ้งพกัของแต่
ละโรงแรม  

- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมอืงเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 

4. รถโคช้ปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม / วนั) 
5. ทปิพนักงานขับรถ (วนัละ 2 ยูโร/ท่าน/วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

7. อาหารตามโปรแกรมระบุ 

8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้ความสนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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9. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 2 ลา้นบาท 

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 

3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. อตัราผกผนันํา้มันและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบิน 

5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
6. ทปิหัวหน้าทวัร์ (หากท่านพอใจในบริการ ควรให้ทปิเพือ่เป็นกาํลงัใจ) 

เงือ่นไขการจอง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจํา ท่านละ 60,000 บาท ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง  
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ในกรณียกเลกิ	

 *    30 วนัก่อนเดินทาง คืนค่ามดัจาํ หลงัหกัค่าใชจ้ริงท่ีชาํระไปแลว้ 

 *    15 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร์ 50% 

 *    ยกเลกิารก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนค่าทวัร์ 

หมายเหตุ    บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

 ก่อน 15 วนั และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ 

 ท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ  

 ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด / เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระ 

 แบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการ 

 ใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ 

 ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถกูปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนี 

 เขา้เมือง ฯลฯ  

 

*******************************************************************  

 


